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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัท่ีมีสาระส าคญัในระหวา่งงวด  

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ                   
กลุ่มบริษทั 
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีฯไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการ
ตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา             
ท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐานฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้น
ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหน้ี)              

- มูลค่ายติุธรรม 40,968 54,480 - 14,000 
รวม 40,968 54,480 - 14,000 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

3.1 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้
และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการเหล่านั้ น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้และบริการ - - 53 45 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายใหบุ้คคลภายนอก 
เงินปันผลรับ - - - 200 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 41 26 ร้อยละ 3.99 และ 5.00 ต่อปี 

 (2560: ร้อยละ 4.35 และ 4.36 ต่อปี) 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 22 15 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 5 5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 47 48 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียประมาณร้อยละ 3 ถึง 5 
(2560: ร้อยละ 5 และร้อยละ 17  
ถึง 18) 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - - 2 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายใหบุ้คคลภายนอก 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 5 4 ร้อยละ 0.90 และ 3.99 ต่อปี 

 (2560: ร้อยละ 0.50 และ 4.36 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้     
ขายสินคา้และบริการ 58 55 - - ใกลเ้คียงราคาท่ีขายใหบุ้คคลภายนอก 
เงินปันผลรับ 171 76 171 75 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 79 - - - ร้อยละ 3.99 และ 20.00 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ 2 2 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ
รับ 

3 1 3 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายไดอ่ื้น 1 1 1 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 71 79 52 52 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียประมาณร้อยละ 17 ถึง 28 
และร้อยละ 47                                  
(2560: ร้อยละ -15 และร้อยละ 22 
ถึง 33) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 
 

3.2 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4)  
บริษทัยอ่ย - - 597,200 551,145 
บริษทัร่วม 212,205 132,883 4,118 2,540 
การร่วมคา้ 156 254 119 210 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้/กรรมการ
ร่วมกนั) 750 750 - - 

รวม 213,111 133,887 601,437 553,895 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 40,823 38,155 
บริษทัร่วม 73,017 60,944 50,932 44,589 
การร่วมคา้ 85 - - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูบ้ริหาร) - 470 - 470 

รวม 73,102 61,414 91,755 83,214 

3.3 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม
2561 และ 31 ธนัวาคม 2560  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 384,863 384,863 

รวม - - 384,863 384,863 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 3,356,455 3,419,063 
บริษทัร่วม 1,576,386 1,648,014 14,000 14,000 

รวม 1,576,386 1,648,014 3,370,455 3,433,063 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 702,896 553,710 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 16,414 11,282 - - 

รวม 16,414 11,282 702,896 553,710 

3.4 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับ                    
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,648,014 3,817,926 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - 697,084 
ลดลงระหวา่งงวด - (689,601) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (29,659) (70,091) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (41,969) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,576,386 3,755,318 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 11,282 553,710 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 5,054 1,065,324 
ลดลงระหวา่งงวด - (916,138) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 78 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 16,414 702,896 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 
 

3.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,338 7,330 8,338 7,330 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 27 45 27 45 
รวม 8,365 7,375 8,365 7,375 

3.6 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 19.5 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 36,985 33,500 24,328 18,121 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,985 33,500 24,328 18,121 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,129,823 2,014,202 313,107 239,703 
 คา้งช าระ 3 - 12 เดือน 5,020 1,393 6 6 
 คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน 10,177 14,463 173 173 

รวม 2,145,020 2,030,058 313,286 239,882 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,926) (14,402) (197) (197) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                                          
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,135,094 2,015,656 313,089 239,685 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,172,079 2,049,156 337,417 257,806 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,108 3,102 3,454 2,488 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,312 20,569 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 166,320 92,244 559,298 521,530 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,702 2,702 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,011 28,841 - - 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,698 5,041 11,655 9,054 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,006 21,173 3,744 1,086 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 260,455 170,970 580,853 536,860 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,432,534 2,220,126 918,270 794,666 

5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 92,579 19,007 
หกั: โอนกลบัการปรับลดราคาทุนของสินคา้

คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  (6,947) (1,595) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 85,632 17,412 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยบางแห่งไดจ้  าน าสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนเงิน 152 ลา้นบาท      
(31 ธนัวาคม 2560: 95 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                      

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 ร้อยละ ร้อยละ     
บริษัทร่วมในประเทศไทย       
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 46 46 30,700 30,700 692,343 626,530 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 20 29,250 29,250 90,696 89,098 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 151,400 151,400 130,221 130,121 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49 49 49,587 49,587 8,654 11,066 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 30 30 120,000 120,000 548,862 644,416 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 49 49 25,480 25,480 61,806 57,065 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 49 49 147,000 147,000 132,314 127,120 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ       
Sakthi Global Auto Holdings Limited (ถือหุน้
โดยบริษทัฯร้อยละ 24.1 และ AAPICO 
Investment Pte., Ltd. ร้อยละ 1) 

25.1 25.1 1,702,423 1,702,423 1,783,528 1,774,960 

รวม   2,255,840 2,255,840 3,448,424 3,460,376 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า                         
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทัร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 46 46 30,700 30,700 - - 30,700 30,700 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 20 29,250 29,250 - - 29,250 29,250 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 151,400 151,400 - - 151,400 151,400 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49 49 49,587 49,587 - - 49,587 49,587 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 30 30 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 49 49 25,480 25,480 - - 25,480 25,480 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 49 49 147,000 147,000 - - 147,000 147,000 
บริษทัร่วมในต่างประเทศ         
Sakthi Global Auto Holdings Limited 24.1 24.1 1,668,450 1,668,450 - - 1,668,450 1,668,450 

รวม   2,221,867 2,221,867 - - 2,221,867 2,221,867 
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6.2  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนใน Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสหราชอาณาจกัรและลงทุนในกลุ่มบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นประเทศอินเดีย โปรตุเกส และสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 25.1 
(ถือโดยบริษทัฯร้อยละ 24.1 และถือโดย AAPICO Investment Pte., Ltd. ร้อยละ 1) ของจ านวนหุ้น            
ท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ของ SGAH เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยโครงสร้าง
การลงทุนประกอบไปดว้ย 

ก. เงินลงทุนจ านวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SGAH 
จ านวน 2,510 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของจ านวน
หุน้ท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ของ SGAH และ 

ข. เงินให้กูแ้ปลงสภาพสังเคราะห์ (Synthetic convertible loan) จากบริษทัฯจ านวนเงิน 50 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 20 ต่อปี และครบก าหนดช าระทั้งจ านวนใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงค  ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัใหญ่ของ SAGH บริษทัใหญ่ของ 
SGAH และการจ าน าหุน้ของบริษทัยอ่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ SGAH  

 โครงสร้างการลงทุนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้เงินให้กู ้แปลงสภาพสังเคราะห์เป็นส่วนหน่ึงของ          
การช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมในส่วนของหุ้นร้อยละ 25.1 ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าเม่ือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งส าเร็จครบถว้นหรือไดรั้บการยกเวน้ โดยการแปลงสภาพของเงินให้กูข้ึ้นอยู่กบั
มูลค่าหุ้นของ SGAH ซ่ึงค  านวณจากก าไรในอนาคตของ SGAH โดยเงินให้กูแ้ปลงสภาพสังเคราะห์
ดงักล่าวนั้นมีเง่ือนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 1 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของจ านวน
หุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ของ SGAH) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงหุ้นสามญั 1 หุ้นน้ีไม่มีสิทธิ
พิเศษใด ๆ เพียงแต่เป็นการโอนให้บริษทัฯ เพื่อต่างตอบแทนการยกหน้ีให้แก่ SGAH หาก SGAH 
สามารถบรรลุเง่ือนไขการแปลงสภาพตามก าไรท่ีท าไดใ้น 2 ปีขา้งหน้าเท่านั้น ทั้งน้ี ภายหลงัจาก              
การแปลงสภาพ  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน SGAH จะเท่ากับร้อยละ 25.11 โดยเง่ือนไข                 
การช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 1 หุน้ มีดงัต่อไปน้ี 

ก.  ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา บริษทัฯจะช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของ SGAH จ านวน 1 หุ้น ในมูลค่า 50 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ข. ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนไดเ้สียร้อยละ 25.1 ของ SGAH อยู่ระหว่าง 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา               
ถึง 100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯจะช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SGAH จ านวน             
1 หุน้ตามมูลค่าส่วนไดเ้สียส่วนท่ีเกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
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ค. ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา บริษทัฯจะไม่ใช้สิทธิการแปลงสภาพเงินกูเ้ป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนและจะไม่มี
ภาระการช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนใน SGAH 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ่ายเงินให้กูย้ืมเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน AAPICO 
Investment Pte., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 3,404 ลา้นบาท ใหแ้ก่ SGAH แลว้ทั้งจ  านวน ทั้งน้ี บริษทัฯ
จะรับรู้ส่วนต่างของสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการตามสดัส่วนท่ีลงทุนและราคาซ้ือ
เป็นค่าความนิยมและบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการ ณ วนัซ้ือยงัอยูร่ะหว่างการประเมินราคาโดยบุคคลภายนอกเพื่อใชใ้น
การจดัสรรมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนดงักล่าว โดยบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บหนงัสือประเมิน
ราคาจากบุคคลภายนอกและจดัสรรค่าความนิยมใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน 2561 

6.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาก            
การลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวใน         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่ง                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัทร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 65,813 47,417 - - - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,598 5,742 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 100 (2,649) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั (2,412) (2,486) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั 75,446 55,000 - - 171,000 75,000 171,000 75,000 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 4,741 3,603 - - - - - - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 5,194 341 - - - - - - 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ         
Quantum Inventions Pte., Ltd. - 2,156 - (498) - 929 - - 
Sakthi Global Auto Holdings Limited 8,568 - - - - - - - 
รวม 159,048 109,124 - (498) 171,000 75,929 171,000 75,000 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31  มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษัทย่อยในประเทศไทย       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ  ากดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 800 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท 100 100 1,164,139 1,164,139 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 19,999 19,999 
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ  ากดั  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 100 100 120,000 120,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ  ากดั 65 ลา้นบาท 65 ลา้นบาท 100 100 65,000 65,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ  ากดั 200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจ  ากดั 0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 100 100 250 250 
บริษทั อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 100 100 3,000 3,000 
บริษทั อาปิโก เวนเจอร์ จ  ากดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล                          
ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั                               

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

บริษทั เออีอาร์พี จ  ากดั 1.25 ลา้นบาท 1.25 ลา้นบาท 94 94 1,175 1,175 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั 28.5 ลา้นบาท 28.5 ลา้นบาท 76 76 15,675 15,675 
บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 60 60 24,000 24,000 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 60 60 62,175 62,175 
บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จ ากดั 8.25 ลา้นบาท 8.25 ลา้นบาท 51 51 4,208 4,208 
บริษัทย่อยในต่างประเทศ       
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 4,062,810 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (1,336,608) (1,336,608) 

สุทธิ     2,726,202 2,726,202 
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7.2  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส าหรับงวดสามเดือน                     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั - 200,000 
รวม - 200,000 

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                      

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
  31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  ร้อยละ ร้อยละ     

การร่วมค้าในประเทศไทย        
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จ  ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

50 50 82,500 82,500 73,912 73,941 

บริษทั อาปิโก 
อิเลก็ทรอนิกส์ จ  ากดั 

จ าหน่ายอุปกรณ์ใน
รถยนต ์

51 51 12,750 12,750 11,857 12,338 

รวม    95,250 95,250 85,769 86,279 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 ร้อยละ ร้อยละ   
การร่วมค้าในประเทศไทย     
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 50 50 82,500 82,500 
บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 51 51 12,750 12,750 

รวม   95,250 95,250 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาก              
การลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม และบริษัทฯรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวใน                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

29 62 - - - - 

บริษทั แมพปิโก จ ากดั - 17 - - - - 
บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 481 - - - - - 
รวม 510 79 - - - - 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุน 11,375 11,375 

รวม 11,375 11,375 

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,861,304 1,035,376 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 143,108 2,286 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ    
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (3,141) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (150,205) (25,125) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,161) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 4,847,905 1,012,537 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัทได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็น                
ราคาทุนของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้งจ านวนเงิน 0.2 ลา้นบาท โดยค านวณจากอตัรา            
การตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 4.0 ถึง 5.2 (2561: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 23 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 
25 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยหน่ึงแห่งได้น าอาคารซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวนเงิน                 
74 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 75 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

11. สิทธิการเช่า 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 133,432 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,504) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 131,943 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ  านวน
เงิน 76 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 76 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

12. ค่าความนิยม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              
ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 229,368 229,368 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) 1,152,332 1,152,332 
บริษทัอ่ืน ๆ 5,162 5,162 
รวม 1,386,862 1,386,862 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,152,332) (1,152,332) 
สุทธิ 234,530 234,530 
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13.  สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 76,956 18,344 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 827 - 
โอนจากสินทรัพยอ่ื์น 25,849 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (7,562) (1,193) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 96,058 17,151 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                  
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,053,667 2,921,816 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 961 - 
ช าระคืนระหวา่งงวด (227,723) (220,775) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (41,384) (41,384) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 140 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2,785,661 2,659,657 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (760,531) (736,638) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 2,025,130 1,923,019 

 บริษทัฯ 

 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารของบริษทัฯเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัประกัน และเงินกูย้ืมระยะยาวของ
บริษทัฯเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อ
ภาระผกูพนั (Negative pledge)   
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 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้
การให้กูย้มืแก่บริษทัในเครือ และมีขอ้ก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

 บริษทัย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อยบางส่วน                                        
ค ้ าประกันโดยการจ าน าสินค้าคงเหลือ สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคาร หนังสือค ้ าประกัน เลตเตอร์                      
ออฟเครดิต และค ้ าประกันโดยบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ภายใต้เง่ือนไขว่าจะไม่น าสินทรัพยข์อง               
กลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

15. หุ้นกู้ระยะยาว 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อ และไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
แก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

อาย ุ
(ปี) วนัครบก าหนด 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

คร้ังท่ี 1/2558 4.34 3 29 เมษายน 2561 800,000 800,000 
คร้ังท่ี 1/2559 3.10 3 11 มิถุนายน 2562 300,000 300,000 
คร้ังท่ี 1/2560 3.09 3 6 ตุลาคม 2563 300,000 300,000 
รวมหุน้กูร้ะยะยาว - ราคาตามมูลค่า 1,400,000 1,400,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (481) (710) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  1,399,519 1,399,290 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (799,944) (799,778) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 599,575 599,512 

 หุ้นกู้ดังกล่าวมีขอ้ก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเร่ืองการไม่จ าหน่าย                                            
จ่ายโอนทรัพยสิ์นท่ีจ าเป็นตอ้งใชห้รือด ารงไวเ้พื่อการประกอบธุรกิจ การไม่น าทรัพยสิ์นไปก่อภาระ
ผูกพัน และมีข้อก าหนดเร่ืองการด ารงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ ณ วันส้ินงวดบัญชี                         
รายไตรมาส 
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16. หุ้นทุนซ้ือคืน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนเพื่อ
การบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจ านวนไม่เกิน 14.5
ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแลว้ของ
บริษทัฯ โดยบริษัทฯจะด าเนินการซ้ือหุ้นคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีก าหนด
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 และจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหุ้นซ้ือคืนดงักล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

 จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัภายใตโ้ครงการดงักล่าว
เป็นจ านวน 6,007,700 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 
76 ลา้นบาท พร้อมกนัน้ีบริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนดว้ยจ านวนเดียวกนั 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน                
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี                               
13 กันยายน 2562 ทั้ งน้ี หากส้ินสุดระยะเวลาการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแล้วแต่ยงัมีหุ้นท่ีไม่ได ้                      
จ  าหน่ายออก บริษทัฯจะด าเนินการจดทะเบียนลดทุนของบริษทัฯต่อกระทรวงพาณิชยเ์ท่ากบัจ านวน
หุน้ทุนซ้ือคืนคงเหลือดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯยงัไม่ไดจ้  าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

17. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 11,385 6,997 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด           
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ       
ผลแตกต่างชัว่คราว (2,052) 896 (65) - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                 
งบก าไรขาดทุน 9,333 7,893 (65) - 
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บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560
เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ เกินกว่าประมาณการก าไรจากกิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย และหักออก
ดว้ยรายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มและเงินปันผลรับส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้ในการค านวณภาษี 

18. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดสุทธิจาก
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ ดงัน้ี 

(หน่วย:  พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 397,064 224,031 180,333 305,694 
     
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (6,008) (6,008) (6,008) (6,008) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 316,576 316,576 316,576 316,576 
     

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.25 0.71 0.57 0.97 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บาท 198.6 1.6 - - 
เรนมินบิจีน 6.3 5.2 - - 
ยโูร - 0.3 - - 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 0.1 - - 
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19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุน
ท่ียงัไม่เรียกช าระ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินลงทุน 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

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

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
ภายใตส้ัญญาดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ภายใน 1 ปี 76 55 15 13 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 96 94 16 18 
มากกวา่ 5 ปี 29 32 - - 

19.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่น
และประเทศเยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุ
ในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหน่ึงมีอายสุัญญา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปี
หลงัจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบัมีผลบงัคบัถึงปี 2570 บริษทัย่อยในประเทศอีกสองแห่ง                 
ไดท้  าขอ้ตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้แก่บริษทัสองแห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดยตามขอ้ตกลง บริษทัยอ่ย
ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละท่ีตกลงกันต่อยอดขายสินคา้บางชนิด ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบั
ตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ภายใตส้ัญญาขา้งตน้เป็นจ านวนเงิน 7 ลา้นบาท (2560: 6 ลา้นบาท) 

19.5 การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษทัย่อยในต่างประเทศในวงเงิน 8 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 
ลา้นบาท  

ข. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระ                
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 11 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย และ 7 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ตามล าดบั  

ค. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนงัสือค ้าประกนั 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
การปฏิบติังานตามสัญญา 31 ลา้นบาท 31 ลา้นบาท - - 
การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 30 ลา้นบาท               

0.3 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย 

30 ลา้นบาท               
0.3 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย 

6 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 

ง. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพื่อผูข้ายกบั
ธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพื่อค  ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
และสินคา้ให้กบัผูข้ายสินคา้ให้บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มี
ภาระค ้าประกนัภายใตส้ัญญาขา้งตน้  
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19.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ             
31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

31 มีนาคม 2561 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัท่ีครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.7 31.65 - 31.74 มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2562 
    

31 ธนัวาคม 2560 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัท่ีครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.5 33.0 พฤศจิกายน 2561 

19.7 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษทัย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยค านวณจากอตัรา
เงินเดือนขั้นต ่าท่ีก าหนดโดยส่วนงานประกันสังคมและสวสัดิการของมณฑลท่ีบริษัทย่อยตั้งอยู ่
อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลกลางในเร่ืองดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจาก
เงินเดือนจริง หากเงินเดือนจริงอยู่ระหว่างอตัราเงินเดือนขั้นต ่าและขั้นสูงสุดท่ีก าหนดไว ้ดังนั้ น       
บริษัทย่อยอาจถูกประเมินเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการของประเทศจีน ซ่ึง                  
ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินเงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มเติมหากถูกประเมิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8.6 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธันวาคม 2560: ไม่เกิน 7.9 ลา้นเรนมินบิจีน) 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัต่างชาติอ่ืนท่ีตั้งอยู่ใน
มลฑลเดียวกนัและความเป็นไปไดท่ี้จะถูกประเมินอยูใ่นระดบัต ่า 
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20. คดีฟ้องร้อง 

ในปลายปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
เน่ืองจากการละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีน าทางเป็นจ านวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และ      
ในปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้ค าพิพากษาให้               
ยกฟ้องคดีอาญาดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายโจทก์ไดย้ื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือนตุลาคม 
2557 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวชนะคดี คดีอาญาจึงเป็นอนัส้ินสุด ในส่วน
ของคดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวแพค้ดีและให้บริษทัยอ่ยจ่าย
ค่าชดเชยจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 นับจากวนัฟ้องจนกว่า                
จะช าระให้แก่โจทกเ์สร็จส้ิน ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะท าให้เกิด            
ผลเสียหายไม่เกินจ านวนเงินท่ีศาลทรัพยสิ์นฯไดต้ดัสินไว ้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการ
หน้ีสินส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจ านวนเงิน 1 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาในเดือน
พฤษภาคมปี 2558 บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือน
มีนาคม 2561 ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งให้กลบัค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯและยกฟ้องคดีแพ่งดงักล่าว 
คดีจึงเป็นอันส้ินสุด บริษัทย่อยจึงบันทึกกลับรายการประมาณการหน้ีสินท่ีได้บันทึกไวใ้นงบ                      
การเงินงวดปัจจุบนั 

21. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชข้อ้มูลระดบั 2 ตามล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้                         

ตราสารหน้ี 40,968 54,480 - 14,000 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หน่วยลงทุนค านวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 
 

22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 

ส่วนงานผลิต                     
ช้ินส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจ าหน่าย
รถยนตแ์ละศูนยบ์ริการ

หลงัการขาย ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง                     
และตดัรายการ   
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,685 2,470 1,578 1,355 1 4 4,264 3,829 - - 4,264 3,829 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 320 289 5 8 3 2 328 299 (328) (299) - - 

รวมรายได้ 3,005 2,759 1,583 1,363 4 6 4,592 4,128 (328) (299) 4,264 3,829 
ผลการด าเนินงาน             
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 210 207 20 15 69 (8) 299 214 3 2 302 216 
ขาดทุนจากรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย    - (62) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         159 109 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (50) (27) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    411 236 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (9) (8) 
ก าไรส าหรับงวด    402 228 
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23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้ นละ  0.60  บาท รวมเป็นจ านวน เงิน  189.9 ล้านบาท  และมีก าหนดจ่ายใน เดือน
พฤษภาคม 2561 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม
2561 


