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บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                     
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัท่ีมีสาระสาํคญัในระหว่างงวด ยกเวน้การซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการลงทุนใน
หุน้เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยเพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้นท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.2 
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1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา 
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน                     
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า     
หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี)     

- มูลค่ายติุธรรม 47,681 202,463 - 161,424 
เงนิลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด     
เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน - 5,136 - - 
รวม 47,681 207,599 - 161,424 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

3.1 รายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด โดยเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัายน  
 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย                                                         
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้และบริการ - - 41 32 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 90 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 47 28 ร้อยละ 4.14 ถึง 5.00 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 15 15 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 5 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 42 66 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 3 ถึง 20 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 3 4 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 9 ถึง 14 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2 5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 5 1 ร้อยละ 0.05 ถึง 4.33 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วมและการร่วมค้า    
ขายสินคา้และบริการ 56 50 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 20 ถึง 56 
เงินปันผลรับ -   1 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 85 - - - ร้อยละ 4.32 และ 20.00 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ 3 8 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 1 -   1 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 4 1 1 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 70 67 49 44 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 2 ถึง 3 และร้อยละ      
20 ถึง 46 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย                                                         
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้และบริการ - - 123 131 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 290 208 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 105 90 ร้อยละ 4.03 ถึง 5.00 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - - 1 2 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 46 47 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 15 10 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 131 236 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 3 ถึง 20 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 5 9 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 1 ถึง 35 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 7 10 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 12 5 ร้อยละ 0.05 ถึง 4.39 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วมและการร่วมค้า     
ขายสินคา้และบริการ 161 155 - 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 20 ถึง 57 
เงินปันผลรับ 117 99 117 96 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 107 - - - ร้อยละ 4.32 ถึง 4.35 และ 20.00 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ 7 12 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 4 3 4 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 8 11 3 7 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 210 202 146 135 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 2 ถึง 3 และร้อยละ      
10 ถึง 46 
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3.2 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 616,236 419,808 
บริษทัร่วม 128,519 41,485 2,481 3,513 
การร่วมคา้ 352 13 315 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 750 750 - - 

รวม 129,621 42,248 619,032 423,321 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 37,467 38,170 
บริษทัร่วม 67,247 43,361 46,501 26,105 
การร่วมคา้ 80 - - - 

รวม 67,327 43,361 83,968 64,275 

3.3 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 397,262 378,600 

รวม - - 397,262 378,600 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเก่ียวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 3,591,843 2,121,346 
บริษทัร่วม 1,682,312 - 14,000 - 

รวม 1,682,312 - 3,605,843 2,121,346 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 661,777 421,140 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 11,063 4,794 - - 

รวม 11,063 4,794 661,777 421,140 
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3.4 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับ                    
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 378,600 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  - 397,262 
ลดลงระหวา่งงวด  - (378,600) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  - 397,262 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 2,121,346 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  1,715,723 3,385,717 
ลดลงระหวา่งงวด  - (1,859,188) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (33,411) (42,032) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  1,682,312 3,605,843 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,794 421,140 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  6,335 2,826,298 
ลดลงระหวา่งงวด  - (2,585,661) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (66) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  11,063 661,777 
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3.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,334 7,261 8,334 7,261 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 45 43 45 43 
รวม 8,379 7,304 8,379 7,304 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 22,994 22,549 22,994 22,549 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 134 128 134 128 
รวม 23,128 22,677 23,128 22,677 

3.6 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 19.5 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 40,252 35,892 31,472 28,963 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,252 35,892 31,472 28,963 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ   
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,013,951 1,780,541 294,968 191,737 
 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 11,847 690 134 12 
 คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 7,720 3,329 173 199 

รวม 2,033,518 1,784,560 295,275 191,948 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,449) (3,044) (197) (14) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,019,069 1,781,516 295,078 191,934 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,059,321 1,817,408 326,550 220,897 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,948 5,193 2,562 3,513 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,932 18,607 32 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85,319 - 479,240 379,968 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 90,341 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,095 23,406 1,584 - 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,102 1,163 15,417 10,877 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,531 15,036 2,724 1,535 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 134,927 63,405 591,900 395,893 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,194,248 1,880,813 918,450 616,790 

5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 90,609 17,376 
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินคา้เหลือ

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,620 2,335 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 95,229 19,711 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยบางแห่งไดจ้าํนาํสินคา้สําเร็จรูปมูลค่าประมาณ 166 ลา้นบาท     
(31 ธนัวาคม 2559: 158 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

6. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี              

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
  ร้อยละ ร้อยละ     

บริษัทร่วมในประเทศไทย        
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ 46 46 30,700 30,700 585,330 508,899 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ 20 20 29,250 29,250 88,053 78,073 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ 40 40 151,400 151,400 130,835 135,406 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั จาํหน่ายแม่พมิพ ์ 49 49 49,587 49,587 14,561 31,486 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั จาํหน่ายยานพาหนะและอะไหล่ 30 30 120,000 120,000 571,632 474,828 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ 49 49 25,480 25,480 54,680 44,534 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ 49 49 147,000 147,000 119,305 115,546 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ        
Quantum Inventions Pte., Ltd. (ถือหุ้นโดย 

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

- 25 - 76,085 - 82,311 

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

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 25.1 - 1,702,423 - 1,702,976 - 

รวม    2,255,840 629,502 3,267,372 1,471,083 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า              
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี               
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน  
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 ร้อยละ ร้อยละ       
บริษัทร่วมในประเทศไทย         
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 25,480 - - 25,480 25,480 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 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 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมบางแห่งคาํนวณโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงิน
ท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงยงัไม่ไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชี เน่ืองจากขอ้จาํกดั
ทางดา้นเวลา 
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6.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนใน Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ งในประเทศสหราชอาณาจกัรและลงทุนในกลุ่มบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นประเทศอินเดีย โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน              
ในสัดส่วนร้อยละ 25.1 (ถือโดยบริษัทฯร้อยละ 24.1 และถือโดย AAPICO Investment Pte., Ltd.              
ร้อยละ 1) ของจาํนวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและชาํระแล้วของ SGAH เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยโครงสร้างการลงทุนประกอบไปดว้ย 

ก. เงินลงทุนจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพ่ือลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ SGAH 
จาํนวน 2,510 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของจาํนวน
หุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ SGAH และ 

ข. เงินให้กู ้แปลงสภาพสังเคราะห์ (Synthetic convertible loan) จากบริษทัฯจาํนวนเงิน 50 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 20 ต่อปี และครบกาํหนดชาํระทั้งจาํนวนใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัใหญ่ ของ SAGH บริษทัใหญ่ของ 
SGAH และการจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ SGAH  

 โครงสร้างการลงทุนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้เงินให้กู ้แปลงสภาพสังเคราะห์เป็นส่วนหน่ึงของ          
การชาํระค่าหุ้นเพ่ิมเติมในส่วนของหุ้นร้อยละ 25.1 ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าเม่ือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งสําเร็จครบถว้นหรือได้รับการยกเวน้ โดยการแปลงสภาพของเงินให้กูข้ึ้นอยู่กบั
มูลค่าหุ้นของ SGAH ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรในอนาคตของ SGAH โดยเงินให้กูแ้ปลงสภาพสังเคราะห์
ดงักล่าวนั้นมีเง่ือนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 1 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของจาํนวน
หุ้นท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ SGAH) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงหุ้นสามญั 1 หุ้นน้ีไม่มีสิทธิ
พิเศษใด ๆ เพียงแต่เป็นการโอนให้บริษทัฯ เพื่อต่างตอบแทนการยกหน้ีให้แก่ SGAH หาก SGAH 
สามารถบรรลุเง่ือนไขการแปลงสภาพตามกาํไรท่ีทาํได้ใน 2 ปีขา้งหน้าเท่านั้น ทั้ งน้ี ภายหลงัจาก              
การแปลงสภาพ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน SGAH จะเท่ากับร้อยละ 25.11 โดยเง่ือนไข                 
การชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 หุน้ มีดงัต่อไปน้ี 

ก.  ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา บริษทัฯจะชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SGAH จาํนวน 1 หุ้น ในมูลค่า 50 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ข. ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนไดเ้สียร้อยละ 25.1 ของ SGAH อยู่ระหว่าง 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา               
ถึง 100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯจะชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SGAH จาํนวน             
1 หุน้ตามมูลค่าส่วนไดเ้สียส่วนท่ีเกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
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ค. ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH น้อยกว่าหรือเท่ากับ  50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา บริษทัฯจะไม่ใช้สิทธิการแปลงสภาพเงินกู้เป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและจะไม่มี
ภาระการชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน SGAH 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ่ายเงินให้กู้ยืมเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน AAPICO 
Investment Pte., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 3,404 ลา้นบาท ใหแ้ก่ SGAH แลว้ทั้งจาํนวน ทั้งน้ี บริษทัฯ
จะรับรู้ส่วนต่างของสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการตามสัดส่วนท่ีลงทุนและราคาซ้ือ
เป็นค่าความนิยมและบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการ ณ วนัซ้ือยงัอยูร่ะหว่างการประเมินราคาโดยบุคคลภายนอกเพ่ือใชใ้น
การจดัสรรมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนดงักล่าว โดยบริษทัฯคาดว่าจะไดรั้บหนงัสือประเมิน
ราคาจากบุคคลภายนอกและจดัสรรค่าความนิยมใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 2560 

 บริษัทย่อย 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 AAPICO Investment Pte., Ltd. (“AIPL”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได ้
ลงนามในสัญญาเพ่ือจาํหน่ายเงินลงทุนใน Quantum Inventions Pte., Ltd. (“QI”) ท่ี AIPL ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 25 ทั้งจาํนวนให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง (“ผูซ้ื้อ”) โดยไดรั้บผลตอบแทนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุนตามสัดส่วนดงักล่าวสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนเงิน 8.91 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 
ทั้ งน้ี ภายใต้เง่ือนไขในสัญญาท่ีว่า หากผูซ้ื้อดาํเนินการซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในสัดส่วนอีกร้อยละ 20 ใน PT Quantum Inventions Indonesia ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ QI               
ได้สําเร็จภายใน 31 สิงหาคม 2561 AIPL จึงจะได้รับผลตอบแทนส่วนท่ีเหลืออีกเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 0.34 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ เน่ืองจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บภายใต้
เง่ือนไขดงักล่าว AIPL จึงรับรู้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเพียง 8.91 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ในงบการเงินงวด
ปัจจุบนั 

 นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯตอ้ง
จําหน่ายเงินลงทุนใน  AAPICO QI SDN. BHD. ในสัดส่วนร้อยละ  60 ให้แก่ผู ้ซ้ือด้วยเช่นกัน                  
โดยไดรั้บผลตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนเป็นจาํนวนเงิน 0.45 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร์  

 ทั้ งน้ี การจาํหน่ายเงินลงทุนข้างต้นเป็นความประสงค์ของผูก่้อตั้ งและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ QI                   
ซ่ึงไม่ได้เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัท่ีต้องการขายกิจการทั้ งหมดแก่ผูซ้ื้อ           
และบริษทัย่อยทั้งสองแห่งของบริษทัฯไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนแลว้ในเดือนกรกฎาคม 
2560 
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6.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาก            
การลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวใน         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่ง                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 46,353 26,792 - - - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,883 4,925 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั (787) 875 - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั (5,965) (5,782) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 68,126 33,309 - - - - - - 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 3,589 2,765 - - - - - - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,943 4,034 - - - - - - 
บริษทัร่วมในต่างประเทศ         
Quantum Inventions Pte., Ltd. - 8,073 - (2,343) - 920 - - 
Sakthi Global Auto Holdings Limited 1,159 - - - - - - - 
รวม 118,301 74,991 - (2,343) - 920 - - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่ง                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 118,315 81,181 - - 41,884 14,176 41,884 14,176 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,980 8,707 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั (4,571) (2,379) - (241) - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั (16,925) (17,351) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 171,804 57,283 - - 75,000 75,000 75,000 75,000 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 10,146 7,601 - - - 6,533 - 6,533 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 3,759 (8,725) - - - - - - 
บริษทัร่วมในต่างประเทศ         
Quantum Inventions Pte., Ltd. 1,939 10,590 (498) (522) 929 2,901 - - 
Sakthi Global Auto Holdings Limited 1,159 - - - - - - - 
รวม 295,606 136,907 (498) (763) 117,813 98,610 116,884 95,709 
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7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 31 30 31 30 31 
 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทัย่อยในประเทศไทย       
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 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 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 อาปิโก เทคโนโลยี จาํกดั 0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 100 100 250 250 
บริษทั อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 3 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 100 100 3,000 3,000 
บริษทั อาปิโก เวนเจอร์ จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วฮีีเคิล                    
ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั                     

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

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

รวม     4,062,810 4,062,735 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (1,336,608) (1,336,608) 

สุทธิ     2,726,202 2,726,127 
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7.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 บริษัทฯ 

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯซ้ือหุ้นในบริษทั เออีอาร์พี จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงไม่เป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมเติม ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 88 
เป็นร้อยละ 94 

 บริษัทย่อย 

ก. ในเดือนเมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ไดอ้นุมติัซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั อาปิโก พรีซิชัน่ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน  55 ลา้นบาท เพ่ือคง
สัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซ่ึงไดเ้รียกชาํระคร้ังแรกร้อยละ 25 ของมูลค่าท่ีตราไว ้โดยบริษทัย่อยได้
ชาํระเงินเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนเงิน 13.75 ลา้นบาทแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2560 

ข. การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 6.2 

7.3  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั - - 200,000 200,000 
Tenaga Setia Resources SDN. BHD. - - - 6,353 
New Era Sales (M) SDN. BHD. - - - 2,117 
AAPICO Investment Pte., Ltd. 90,341 - 90,341 - 
รวม 90,341 - 290,341 208,470 
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8. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี          

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  30 

กนัยายน
2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

30 
กนัยายน 

2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

30 
กนัยายน  

2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 
  ร้อยละ ร้อยละ     

การร่วมค้าในประเทศไทย        
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ 50 50 82,500 82,500 73,964 74,068 
บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั จาํหน่ายอุปกรณ์ในรถยนต ์ 51 - 12,750 - 12,347 - 
บริษทั แมพปิโก จาํกดั (ถือหุน้โดยบริษทั        

อาปิโก เวนเจอร์ จาํกดั ร้อยละ 50) 
ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 50 - 200 - 196 

รวม    95,250 82,700 86,311 74,264 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน มูลคา่ตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 ร้อยละ ร้อยละ   
การร่วมค้าในประเทศไทย     
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 50 50 82,500 82,500 
บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั 51 - 12,750 - 
รวม   95,250 82,500 

8.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 บริษัทฯ 

 ในเดือนเมษายน 2560 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นในบริษทั อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้ง
ใหม่ในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นจาํนวนเงิน 12.75 ลา้นบาท โดยบริษทัดงักล่าวมีทุน                 
จดทะเบียน 25 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้รียกชาํระแลว้ร้อยละ 100  

 บริษัทย่อย 

 ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั อาปิโก เวนเจอร์ จาํกดั ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั แมพปิโก 
จาํกดั จาํนวน 2,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 0.2 ลา้นบาท  
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8.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาก              
การลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวใน                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (29) (182) - - - - 
บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั (336) - - - - - 

รวม (365) (182) - - - - 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (104) (507) - - - - 
บริษทั แมพปิโก จาํกดั (17) - - - - - 
บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั (403) - - - - - 

รวม (524) (507) - - - - 

9. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด - 160,666 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าและผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก    
การแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- (72,260) 

 - 88,406 

เงนิลงทุนท่ัวไป   
ตราสารทุน 11,375 11,375 
รวม 11,375 99,781 
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 ในระหว่างงวด บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้ งจาํนวนให้แก่บุคคล
ธรรมดาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัรายหน่ึงในราคา 105 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) และไดโ้อนรายการขาดทุนจากการลดลงในมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         
เผ่ือขายดงักล่าวท่ีเคยบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเป็นจาํนวนเงิน 62 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการโอนหุน้และรับชาํระเงินในเดือน
พฤษภาคม 2560 

10. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 5,298,283 1,144,424 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 132,276 16,730 
โอนจาก (ไป) สินคา้คงเหลือ 21,933 (831) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,431) (9,431) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 297 9 
ลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย (426) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ    
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (18,453) (7) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (454,739) (89,059) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า   
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (15,779) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 4,953,961 1,061,835 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคา
ทุนของงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวนเงิน 0.3 ลา้นบาท (2559: 0.2 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 
18 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 4 ลา้นบาท) 

 บริษทัย่อยหน่ึงแห่งได้นําอาคารซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 จาํนวนเงิน                 
75 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 80 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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11. สิทธิการเช่า 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้นําสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2560 
จาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 77 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคาร 

12. ค่าความนิยม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              
ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

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. เงนิเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                  
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,096,422 968,800 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 10,482 - 
ชาํระคืนระหว่างงวด (522,187) (500,800) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า       
งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,835) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 582,882 468,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (310,901) (295,200) 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 271,981 172,800 
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 บริษัทฯ 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารของบริษทัฯเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัประกนั และเงินกูย้ืมระยะยาวของ
บริษทัฯเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อ
ภาระผกูพนั (Negative pledge)   

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้
การให้กูย้มืแก่บริษทัในเครือ และมีขอ้กาํหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้หลกัและการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

 บริษัทย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัย่อยบางส่วน                     
คํ้ าประกันโดยการจาํนําสินค้าคงเหลือ สิทธิการเช่าท่ีดิน  อาคาร หนังสือคํ้ าประกัน  เลตเตอร์                     
ออฟเครดิต และคํ้ าประกันโดยบริษทัฯหรือบริษทัย่อย ภายใต้เง่ือนไขว่าจะไม่นําสินทรัพยข์อง               
กลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

14. หุ้นกู้ระยะยาว 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อ และไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
แก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

อาย ุ
(ปี) วนัครบกาํหนด 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 4.34 3 29 เมษายน 2561 800,000 800,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 3.10 3 11 มิถุนายน 2562 300,000 300,000 
รวมหุน้กูร้ะยะยาว - ราคาตามมูลค่า 1,100,000 1,100,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (639) (1,251) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  1,099,361 1,098,749 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (799,611) - 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 299,750 1,098,749 

 หุ้นกู้ดงักล่าวมีขอ้กาํหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงขอ้กาํหนดเร่ืองการไม่จาํหน่าย                     
จ่ายโอนทรัพยสิ์นท่ีจาํเป็นตอ้งใชห้รือดาํรงไวเ้พ่ือการประกอบธุรกิจ การไม่นาํทรัพยสิ์นไปก่อภาระ
ผูกพัน  และมีข้อกําหนดเร่ืองการดํารงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ ณ  วนัส้ินงวดบัญชี                     
รายไตรมาส 
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15. หุ้นทุนซื้อคืน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนเพ่ือ
การบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวนไม่เกิน 14.5 
ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายแลว้ของ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯจะดาํเนินการซ้ือหุ้นคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนด
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 และจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหุ้นซ้ือคืนดงักล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

 จนถึงวนัครบกาํหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัภายใตโ้ครงการดงักล่าว
เป็นจาํนวน 6,007,700 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 
76 ลา้นบาท พร้อมกนัน้ีบริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน                
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี                     
13 กันยายน 2562 ทั้ งน้ี หากส้ินสุดระยะเวลาการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแล้วแต่ยงัมีหุ้นท่ีไม่ได ้                    
จาํหน่ายออก บริษทัฯจะดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนของบริษทัฯต่อกระทรวงพาณิชยเ์ท่ากบัจาํนวน
หุน้ทุนซ้ือคืนคงเหลือดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯยงัไม่ไดจ้าํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

16. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 9,298 8,003 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด           
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ       
ผลแตกต่างชัว่คราว (343) (35) - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 8,955 7,968 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 22,269 21,288 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด           
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,281) 152 - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 20,988 21,440 - - 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 2559 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ เกินกว่าประมาณการกาํไร
จากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็น
รายจ่ายและหกัออกดว้ยรายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมในการคาํนวณภาษี 

17. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดสุทธิจาก
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ ดงัน้ี 

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

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 242,522 130,682 108,613 16,420 

     
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (6,008) (4,345) (6,008) (4,345) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 316,576 318,239 316,576 318,239 
     

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.77 0.41 0.34 0.05 
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(หน่วย:  พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 781,586 400,163 438,165 347,565 

     
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (6,008) (1,834) (6,008) (1,834) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 316,576 320,750 316,576 320,750 
     

กําไรต่อหุ้น (บาท) 2.47 1.25 1.38 1.08 

18. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย จาํนวนหุน้ 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย 
  (พนัหุน้) (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 316,576 0.33 104,354 
เงินปันผลระหวา่งกาล       
ปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 316,576 0.60 189,944 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560   294,298 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 322,584 0.20 64,517 

เงินปันผลระหวา่งกาล       
ปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 318,117 0.33 104,978 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559   169,495 
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19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) 
บาท 3.7 3.5 - - 
เรนมินบิจีน 2.6 2.5 - - 
ยโูร 0.3 - - - 

19.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับเงนิลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุน
ท่ียงัไม่เรียกชาํระ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินลงทุน 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 25 25 25 25 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 131 89 89 89 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 68 68 68 68 

19.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร พ้ืนท่ีในอาคาร อุปกรณ์
และยานพาหนะ และสญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ทั้งส้ินภายใตสั้ญญาดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ภายใน 1 ปี 42 59 13 7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 80 73 16 15 
มากกวา่ 5 ปี 40 43 - - 
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19.4 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัย่อยสองแห่งไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค (Technical Assistance Agreement) 
กบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัย่อยตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหน่ึงมีอายสุัญญา   
1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบัมีผลบงัคบัถึงปี 2570 บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเพ่ือจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กบับริษทัสองแห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดยตาม
ข้อตกลง บริษทัย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละท่ีตกลงกันต่อยอดขายสินคา้บางชนิด 
ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ภายใตส้ญัญาขา้งตน้เป็นจาํนวนเงิน 19 ลา้นบาท (2559: 20 ลา้นบาท) 

19.5 การคํา้ประกัน 

ก. ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2560 บริษัทฯมีภาระคํ้ าประกันวงเงินสิน เช่ือให้แก่บริษัทย่อย                     
ในต่างประเทศในวงเงิน 8 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธนัวาคม 2559: 18 ลา้นเรนมินบิจีน) และบริษทัร่วม
ในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 100 ลา้นบาท)  

ข. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 12 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 7 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย ตามลาํดับ (31 ธันวาคม 2559: 13 ล้านริงกิตมาเลเซีย และ 8 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
ตามลาํดบั) 

ค. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนงัสือคํ้าประกนั 
30 กนัายน   

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
การปฏิบติังานตามสญัญา 31 ลา้นบาท 24 ลา้นบาท - - 
การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 30 ลา้นบาท   

0.3 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย 

30 ลา้นบาท   
0.3 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย 

6 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 
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ง. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพ่ือผูข้ายกบั
ธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพ่ือคํ้ าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
และสินคา้ให้กบัผูข้ายสินคา้ให้บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มี
ภาระคํ้าประกนัภายใตส้ญัญาขา้งตน้  

19.6 สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ             
31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.5 34.10 - 34.24 พฤศจิกายน - ธนัวาคม 2560 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.9 35.08 - 35.87 มกราคม - กนัยายน 2560 

19.7 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

บริษทัย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกนัสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยคาํนวณจากอตัรา
เงินเดือนขั้นตํ่าท่ีกาํหนดโดยส่วนงานประกนัสังคมและสวสัดิการของมณฑลท่ีบริษทัย่อยตั้ งอยู ่
อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลกลางในเร่ืองดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจาก
เงินเดือนจริงหากเงินเดือนจริงอยู่ระหว่างอตัราเงินเดือนขั้นตํ่าและขั้นสูงสุดท่ีกาํหนดไว  ้ดังนั้ น       
บริษทัย่อยอาจถูกประเมินเรียกเก็บเงินสมทบเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการของประเทศจีน ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินเงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมเติมหากถูกประเมิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 6.3 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธันวาคม 2559: ไม่เกิน 3.6 ลา้นเรนมินบิจีน) 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าได้ปฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัต่างชาติอ่ืนท่ีตั้ งอยู่ใน
มลฑลเดียวกนัและความเป็นไปไดท่ี้จะถูกประเมินอยูใ่นระดบัตํ่า 
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20. คดฟี้องร้อง 

ในปลายปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
เน่ืองจากการละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีนาํทางเป็นจาํนวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และ      
ในปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้คาํพิพากษาให ้              
ยกฟ้องคดีอาญาดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือนตุลาคมปี 
2557 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวชนะคดี คดีอาญาจึงเป็นอนัส้ินสุด ในส่วน
ของคดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวแพค้ดีและให้บริษทัยอ่ยจ่าย
ค่าชดเชยจาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 นับจากวนัฟ้องจนกว่า                
จะชาํระให้แก่โจทกเ์สร็จส้ิน ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะทาํให้เกิด            
ผลเสียหายไม่เกินจาํนวนเงินท่ีศาลทรัพยสิ์นฯไดต้ดัสินไว ้บริษทัย่อยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการ
หน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจาํนวนเงิน 1 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาในเดือน
พฤษภาคมปี 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯต่อศาลฎีกา จนถึงวนัท่ีใน
รายงานน้ีคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

21. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

    
  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
ตราสารหน้ี - - 47,681 202,463 47,681 202,463 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารทุน - 88,406 - - - 88,406 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

    
  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
ตราสารหน้ี - - - 161,424 - 161,424 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หน่วยลงทุนคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด/ปี 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายได้และกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ส่วนงานผลิต
อุปกรณ์ 

ส่วนงาน
จาํหน่ายรถยนต ์

 
 

รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใช้
ผลิตยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,511 1,539 2 4,052 - 4,052 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 293 5 2 300 (300) - 

รวมรายได้ 2,804 1,544 4 4,352 (300) 4,052 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรของส่วนงาน 85 19 77 181 2 183 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     118 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (44) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      257 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (9) 

กําไรสําหรับงวด      248 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 ส่วนงานผลิต
อุปกรณ์ 

ส่วนงาน
จาํหน่ายรถยนต ์

 
 

รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใช้
ผลิตยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,154 1,356 5 3,515 - 3,515 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 259 6 3 268 (268) - 

รวมรายได้ 2,413 1,362 8 3,783 (268) 3,515 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 79 23 (8) 94 4 98 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     75 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (33) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     140 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (8) 

กําไรสําหรับงวด     132 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ส่วนงานผลิต
อุปกรณ์ 

ส่วนงาน
จาํหน่ายรถยนต ์

 
 

รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใช้
ผลิตยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 7,267 4,234 8 11,509 - 11,509 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 817 18 7 842 (842) - 

รวมรายได้ 8,084 4,252 15 12,351 (842) 11,509 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไของส่วนงาน 401 52 84 537 6 543 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม      137 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      10 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน ระยะยาวอ่ืน     (62) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     295 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (103) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      820 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (21) 

กําไรสําหรับงวด      799 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 ส่วนงานผลิต
อุปกรณ์ 

ส่วนงาน
จาํหน่ายรถยนต ์

 
 

รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใช้
ผลิตยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 7,028 3,875 18 10,921 - 10,921 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 977 17 10 1,004 (1,004) - 

รวมรายได้ 8,005 3,892 28 11,925 (1,004) 10,921 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 333 80 (15) 398 11 409 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     136 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (103) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     442 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (21) 

กําไรสําหรับงวด     421 

23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
จาํนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.09 ต่อปี และมีอาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั นบัจากวนัออกหุน้กู ้

24. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
2560 


