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บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                   
โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น งบการเงิน
ระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอ
ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปี
ล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน                
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้รวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทาํข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                     
งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัท่ีมี
สาระสาํคญัในระหวา่งงวด  

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                      
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี                        
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีฯไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้มาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐาน
ฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกับ                        
ลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจาก                        
การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

2.1 รายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย                                                  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้และบริการ - - 47 37 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 9 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 41 32 ร้อยละ 3.99 ถึง 5.00 ต่อปี (2560: 

ร้อยละ 4.03 ถึง 4.39 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 21 16 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 5 5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 44 41 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียร้อยละ 6 ถึง 7 (2560: 
ร้อยละ 3 ถึง 16) 

ซ้ืออปุกรณ์ - - 3 - ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 1 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 6 3 ร้อยละ 0.90 ถึง 3.99 ต่อปี (2560: 

ร้อยละ 0.50 ถึง 4.39 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า    
ขายสินคา้และบริการ 54 50 - - ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้

บุคคลภายนอก 
เงินปันผลรับ 137 42 137 42 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 83 22 - - ร้อยละ 3.99 และ 20 ต่อปี (2560: 

ร้อยละ 4.32 และ 20 ต่อปี) 
ค่าเช่ารับ 3 2 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียง 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 3 2 3 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 3 3 - 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 77 61 53 45 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียประมาณร้อยละ 20 ถึง 29   
และร้อยละ 47 (2560: ร้อยละ 2 
ถึง 3 และร้อยละ 10 ถึง 45) 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย                                                  
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้และบริการ - - 100 82 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 9 200 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 82 58 ร้อยละ 3.99 ถึง 5.00 ต่อปี  (2560: 

ร้อยละ 4.03 ถึง 4.39 ต่อปี) 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียง 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 43 31 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 10 10 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 91 89 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียร้อยละ 3 ถึง 7  
(2560: ร้อยละ 3 ถึง 16) 

ซ้ืออปุกรณ์ - -   3 2 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก                           
(2560: ใกลเ้คียงราคาทุน) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 11 7 ร้อยละ 0.90 ถึง 3.99 ต่อปี            

(2560: ร้อยละ 0.05 ถึง 4.39        
ต่อปี) 

รายการธุรกิจกับบริษทัร่วมและการร่วมค้า     
ขายสินคา้และบริการ 112 105 - - ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้

บุคคลภายนอก 
เงินปันผลรับ 308 118 308 117 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 162 22 - - ร้อยละ 3.99  และ 20 ต่อปี (2560: 

ร้อยละ 4.35 และ 20 ต่อปี) 
ค่าเช่ารับ 5 4 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียง 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 6 3 6 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 4 4 1 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 148 140 105 97 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียประมาณร้อยละ 17 ถึง 29 
และร้อยละ 47 (2560:                
ร้อยละ 2 ถึง 3 และร้อยละ 10 
ถึง 45) 
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2.2 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)  
บริษทัยอ่ย - - 640,744 551,145 
บริษทัร่วม 296,216 132,883 3,708 2,540 
การร่วมคา้ 199 254 139 210 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 750 750 - - 

รวม 297,165 133,887 644,591 553,895 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 38,211 38,155 
บริษทัร่วม 64,031 60,944 45,871 44,589 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูบ้ริหาร) - 470 - 470 

รวม 64,031 61,414 84,082 83,214 

2.3 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ                  
31 ธนัวาคม 2560  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 365,293 384,863 

รวม - - 365,293 384,863 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 3,388,996 3,419,063 
บริษทัร่วม 1,671,438 1,648,014 14,000 14,000 

รวม 1,671,438 1,648,014 3,402,996 3,433,063 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 676,174 553,710 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 16,421 11,282 - - 

รวม 16,421 11,282 676,174 553,710 
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2.4 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับงวดหกเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,648,014 3,817,926 
เพิม่ข้ึนระหวา่งงวด - 1,410,682 
ลดลงระหว่างงวด - (1,484,256) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 34,484 23,937 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,060) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 1,671,438 3,768,289 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 11,282 553,710 
เพิม่ข้ึนระหวา่งงวด 5,066 2,146,185 
ลดลงระหว่างงวด (221) (2,023,721) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 294 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 16,421 676,174 

2.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7,968 7,330 7,968 7,330 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 28 44 28 44 

รวม 7,996 7,374 7,996 7,374 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16,306 14,660 16,306 14,660 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 55 89 55 89 

รวม 16,361 14,749 16,361 14,749 
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2.6 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินขอ้ 18.5 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 36,292 33,500 23,100 18,121 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,292 33,500 23,100 18,121 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ   
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,032,026 2,014,202 279,141 239,703 
 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 3,691 1,393 144 6 
 คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 10,372 14,463 173 173 

รวม 2,046,089 2,030,058 279,458 239,882 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,926) (14,402) (197) (197) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                         
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,036,163 2,015,656 279,261 239,685 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,072,455 2,049,156 302,361 257,806 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,466 3,102 2,906 2,488 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,819 20,569 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 251,431 92,244 604,163 521,530 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,702 2,702 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,466 28,841 1,804 - 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,976 5,041 11,720 9,054 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,952 21,173 2,327 1,086 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 324,110 170,970 625,622 536,860 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,396,565 2,220,126 927,983 794,666 
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4. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  (4,825) (1,466) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 87,754 17,541 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยบางแห่งไดจ้าํนําสินคา้สําเร็จรูปเป็นจาํนวนเงิน 140 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2560: 95 ลา้นบาท) เพือ่เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

5. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

5.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี            

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทัร่วมในประเทศไทย       
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 46 46 30,700 30,700 628,911 626,530 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 20 20 29,250 29,250 91,475 89,098 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 40 40 115,400 151,400 92,221 130,121 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 49 49 49,587 49,587 3,328 11,066 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 30 30 120,000 120,000 627,658 644,416 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 49 49 25,480 25,480 42,392 57,065 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 49 49 147,000 147,000 138,495 127,120 
บริษทัร่วมในต่างประเทศ       
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 1,653,339 1,774,960 

รวม   2,219,840 2,255,840 3,277,819 3,460,376 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า              
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี               
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 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 40 115,400 151,400 - - 115,400 151,400 
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 24.1 1,668,450 1,668,450 - - 1,668,450 1,668,450 

รวม   2,185,867 2,221,867 - - 2,185,867 2,221,867 

5.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนใน Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศสหราชอาณาจกัรและลงทุนในกลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์น
ประเทศอินเดีย โปรตุเกส และสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 25.1 (ถือโดยบริษทัฯร้อยละ 24.1 และถือโดย 
AAPICO Investment Pte., Ltd. ร้อยละ 1) ของจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ SGAH เป็นจาํนวนเงิน 50 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยโครงสร้างการลงทุนประกอบไปดว้ย 

ก. เงินลงทุนจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SGAH จาํนวน 2,510 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระ
แลว้ของ SGAH และ 

ข. เงินให้กู ้แปลงสภาพสังเคราะห์  (Synthetic convertible loan) จากบริษัทฯจํานวนเงิน  50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 20 ต่อปี และครบกาํหนดชาํระทั้งจาํนวนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ซ่ึงค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัใหญ่ของ SAGH บริษทัใหญ่ของ SGAH และการจาํนาํหุ้นของบริษทั
ยอ่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ SGAH  

 โครงสร้างการลงทุนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้เงินให้กู้แปลงสภาพสังเคราะห์เป็นส่วนหน่ึงของการชาํระค่าหุ้น
เพิ่มเติมในส่วนของหุ้นร้อยละ 25.1 ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าเม่ือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งสําเร็จครบถว้น
หรือไดรั้บการยกเวน้ โดยการแปลงสภาพของเงินใหกู้ข้ึ้นอยูก่บัมูลค่าหุน้ของ SGAH ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรในอนาคต
ของ SGAH โดยเงินให้กูแ้ปลงสภาพสังเคราะห์ดงักล่าวนั้นมีเง่ือนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 1 หุ้น (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ SGAH) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงหุน้สามญั 
1 หุ้นน้ีไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ เพียงแต่เป็นการโอนให้บริษทัฯ เพื่อต่างตอบแทนการยกหน้ีให้แก่ SGAH หาก SGAH 
สามารถบรรลุเง่ือนไขการแปลงสภาพตามกาํไรท่ีทาํไดใ้น 2 ปีขา้งหน้าเท่านั้น ทั้งน้ี ภายหลงัจากการแปลงสภาพ 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน SGAH จะเท่ากบัร้อยละ 25.11 โดยเง่ือนไขการชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 หุ้น                  
มีดงัต่อไปน้ี 
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ก.  ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   
บริษทัฯจะชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของ SGAH จาํนวน 1 หุน้ ในมูลค่า 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ข. ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH อยู่ระหว่าง 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาถึง 100 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯจะชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ SGAH จาํนวน 1 หุ้นตามมูลค่าส่วนไดเ้สีย
ส่วนท่ีเกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ค. ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                
บริษทัฯจะไม่ใช้สิทธิการแปลงสภาพเงินกูเ้ป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนและจะไม่มีภาระการชาํระค่าหุ้นสามญั                     
เพิม่ทุนใน SGAH 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และจ่ายเงินให้กู้ยืมเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน AAPICO Investment Pte., Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 
3,404 ล้านบาท ให้แก่ SGAH แลว้ทั้ งจาํนวน บริษัทฯรับรู้ส่วนต่างของสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี                 
ซ้ือกิจการตามสดัส่วนท่ีลงทุนและราคาซ้ือเป็นค่าความนิยมและบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ทั้งน้ี ภายในระยะเวลาการวดัมูลค่าดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เพิ่มเติม ซ่ึงทาํให้เกิดผลต่างต่อบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีไดเ้คยบนัทึกไว ้บริษทัฯรับรู้ผลต่าง
ดงักล่าวในบญัชีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 บริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ม้ินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั มีมติให ้     
ลดทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 90 ล้านบาท บริษทัฯได้รับเงินคืนจากการลดทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น                 
เป็นจาํนวนเงิน 36 ลา้นบาท  
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5.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนใน            
บริษทัร่วมในงบการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทัร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 49,065 24,545 - - 112,497 41,884 112,497 41,884 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 779 2,355 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั (2,000) (1,135) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั (5,326) (8,474) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 78,796 48,678 - - - - - - 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 4,665 2,954 - - 24,079 - 24,079 - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 6,181 (525) - - - - - - 
บริษทัร่วมในต่างประเทศ         
Quantum Inventions Pte., Ltd. - (217) - - - - - - 
Sakthi Global Auto Holdings Limited (92,742) - (37,447) - - - - - 
รวม 39,418 68,181 (37,447) - 136,576 41,884 136,576 41,884 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทัร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 114,878 71,962 - - 112,497 41,884 112,497 41,884 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,377 8,097 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั (1,900) (3,784) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั (7,738) (10,960) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 154,242 103,678 - - 171,000 75,000 171,000 75,000 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 9,406 6,557 - - 24,079 - 24,079 - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 11,375 (184) - - - - - - 
บริษทัร่วมในต่างประเทศ         
Quantum Inventions Pte., Ltd. - 1,939 - (498) - 929 - - 
Sakthi Global Auto Holdings Limited (84,174) - (37,447) - - - - - 
รวม 198,466 177,305 (37,447) (498) 307,576 117,813 307,576 116,884 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   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 94 1,175 1,175 
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 4,062,810 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (1,336,608) (1,336,608) 

สุทธิ     2,726,202 2,726,202 
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6.2  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
สาํหรับงวดสามเดือน         
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน          
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั - - - 200,000 
บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั 9,400 - 9,400 - 
รวม 9,400 - 9,400 200,000 

7. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคา่ตามบญัชี            

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 ร้อยละ ร้อยละ     
การร่วมค้าในประเทศไทย       
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
50 50 82,500 82,500 73,886 73,941 

บริษทั อาปิโก 
อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั 

51 51 12,750 12,750 11,428 12,338 

รวม   95,250 95,250 85,314 86,279 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สดัส่วนเงินลงทุน มูลคา่ตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

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

รวม   95,250 95,250 
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7.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนใน                       
การร่วมคา้ในงบการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                
(ประเทศไทย) จาํกดั 26 13 - - - - 

บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั 429 67 - - - - 

รวม 455 80 - - - - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                 
(ประเทศไทย) จาํกดั 55 75 - - - - 

บริษทั แมพปิโก จาํกดั - 17 - - - - 
บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั 910 67 - - - - 
รวม 965 159 - - - - 
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8. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีท่ี ดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  2561                      
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,861,304 1,035,376 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 399,144 8,302 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 3,997 - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ    
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (6,483) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (311,651) (50,080) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 279 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 4,946,590 993,598 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้งจาํนวนเงิน 0.3 ลา้นบาท โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 
4.0 ถึง 5.2 (2561: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 19 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 25 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 
2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยหน่ึงแห่งได้นําอาคารซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จาํนวนเงิน 74 ล้านบาท                       
(31 ธนัวาคม 2560: 75 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

9. สิทธิการเช่า 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสิทธิการเช่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 133,432 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,666) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,297 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 132,063 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้นําสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2561 จํานวนเงิน                     
77 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 76 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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10. ค่าความนิยม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              

ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

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: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,152,332) (1,152,332) 

สุทธิ 234,530 234,530 

11.  สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิ ถุนายน  2561                        
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 76,956 18,344 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,093 - 
โอนจากสินทรัพยอ่ื์น 30,807 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (14,977) (2,400) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 94,888 15,944 

12. เงนิกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561                    
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,053,667 2,921,816 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 601,909 600,000 
ชาํระคืนระหว่างงวด (459,533) (445,505) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 12,340 12,340 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,625 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 3,210,008 3,088,651 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (906,793) (882,767) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 2,303,215 2,205,884 
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 บริษทัฯ 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั และเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯเป็นเงินกู ้             
ท่ีไม่มีหลกัประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge)   

 สัญญาเงินกูย้ืมได้ระบุขอ้ปฏิบัติและขอ้กาํหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กู้ยืม ยกเวน้การให้กูย้ืม                        
แก่บริษทัในเครือ และมีขอ้กาํหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน                        
บางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

 บริษทัย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัย่อยบางส่วนคํ้ าประกันโดย                    
การจาํนาํสินคา้คงเหลือ สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคาร หนงัสือคํ้าประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ
หรือบริษทัยอ่ย ภายใตเ้ง่ือนไขวา่จะไม่นาํสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

13. หุ้นกู้ระยะยาว 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อ และไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่นกัลงทุน
สถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

อาย ุ
(ปี) วนัครบกาํหนด 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

คร้ังท่ี 1/2558 4.34 3 29 เมษายน 2561 - 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 600,000 1,400,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (362) (710) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  599,638 1,399,290 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (299,863) (799,778) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 299,775 599,512 

 หุ้นกูด้งักล่าวมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงขอ้กาํหนดเร่ืองการไม่จาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น                   
ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้หรือดาํรงไวเ้พื่อการประกอบธุรกิจ การไม่นําทรัพยสิ์นไปก่อภาระผูกพนั และมีขอ้กาํหนดเร่ือง                 
การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส 
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14. หุ้นทุนซื้อคืน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนเพ่ือการบริหาร                        
ทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวนไม่เกิน 14.5 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายแลว้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะดาํเนินการซ้ือ
หุน้คืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 
2559 และจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหุน้ซ้ือคืนดงักล่าวไม่นบัเป็นองคป์ระชุมใน                        
การประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

 จนถึงวนัครบกาํหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัภายใตโ้ครงการดงักล่าวเป็นจาํนวน 
6,007,700 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 76 ลา้นบาท พร้อมกนัน้ี
บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกําหนดระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี  15 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี  13 กันยายน  2562              
ทั้ งน้ี หากส้ินสุดระยะเวลาการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแลว้แต่ยงัมีหุ้นท่ีไม่ได้จาํหน่ายออก บริษทัฯจะดาํเนินการ                 
จดทะเบียนลดทุนของบริษทัฯต่อกระทรวงพาณิชยเ์ท่ากบัจาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืนคงเหลือดงักล่าว  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯได้จาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนภายใต้
โครงการดงักล่าวเป็นจาํนวน 25,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 0.96 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) บริษทัฯรับรู้กาํไรจากการจาํหน่าย
หุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวนเงิน 0.65 ลา้นบาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนในส่วนของผูถื้อหุน้ 

15. ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,243 5,974 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (469) (1,834) (172) - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 19,774 4,140 (172) - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 31,628 12,971 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,521) (938) (237) - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 29,107 12,033 (237) - 

บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ เกินกวา่ประมาณการกาํไรจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม                      
การลงทุนหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย และหักออกดว้ยรายจ่ายท่ีมีสิทธิหักไดเ้พิ่ม
และเงินปันผลรับส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้ในการคาํนวณภาษี 

16. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดสุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือ
โดยบริษทัฯ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท/พนัหุน้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 304,727 315,033 222,495 23,858 

     
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 

ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (6,003) (6,008) (6,003) (6,008) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 316,581 316,576 316,581 316,576 

     

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.96 1.00 0.70 0.08 
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 (หน่วย: พนับาท/พนัหุน้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 701,791 539,064 402,828 329,552 

     
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 

ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (6,005) (6,008) (6,005) (6,008) 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 316,579 316,576 316,579 316,576 

     

กําไรต่อหุ้น (บาท) 2.22 1.70 1.27 1.04 

17.  เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย 

  (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้            

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 0.60 189,944 

เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้            
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 0.33 104,354 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับ    
การก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

บาท 428.4 1.6 - - 
เรนมินบิจีน 4.1 5.2 - - 
ยโูร - 0.3 - - 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 0.1 - - 
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18.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับเงนิลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินลงทุน 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

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

18.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์  และสัญญา
บริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 12 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ภายใน 1 ปี 68 55 14 13 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 87 94 13 18 
มากกวา่ 5 ปี 27 32 - - 

18.4 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
เยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้
บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหน่ึงมีอายสุัญญา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบั
มีผลบังคบัถึงปี 2570 บริษัทย่อยในประเทศอีกสองแห่งไดท้าํขอ้ตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้แก่บริษทัสองแห่ง                
ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยตามขอ้ตกลง บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละท่ีตกลงกนัต่อยอดขายสินคา้                     
บางชนิด ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญา
ขา้งตน้เป็นจาํนวนเงิน 14 ลา้นบาท (2560: 12 ลา้นบาท) 
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18.5 การคํา้ประกัน 

ก. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อย           
ในต่างประเทศในวงเงิน 8 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระคํ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 11 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 7 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
ตามลาํดบั  

ค. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
กลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนงัสือคํ้าประกนั 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม       

2560 
30 มิถุนายน  

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. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพื่อผูข้ายกบัธนาคารแห่ง
หน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพื่อคํ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ใหก้บัผูข้ายสินคา้
ให้บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าว สินเช่ือดังกล่าวมีวงเงิน 200 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ                  
31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีภาระคํ้าประกนัภายใตส้ัญญาขา้งตน้  

18.6 สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 
ดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2561 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัท่ีครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.7 31.45 - 32.51 กรกฎาคม 2561 - กุมภาพนัธ์ 2562 
    

31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัท่ีครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.5 33.0 พฤศจิกายน 2561 
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18.7 หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

บริษทัย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกนัสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยคาํนวณจากอตัราเงินเดือนขั้นตํ่า                        
ท่ีกาํหนดโดยส่วนงานประกนัสังคมและสวสัดิการของมณฑลท่ีบริษทัยอ่ยตั้งอยู ่อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้กาํหนดของ
รัฐบาลกลางในเร่ืองดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจากเงินเดือนจริง หากเงินเดือนจริงอยูร่ะหว่างอตัรา
เงินเดือนขั้นตํ่าและขั้นสูงสุดท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น บริษทัยอ่ยอาจถูกประเมินเรียกเกบ็เงินสมทบเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ราชการของประเทศจีน ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ประเมินเงินสมทบท่ีต้องจ่ายเพิ่มเติมหากถูกประเมิน                      
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 9.6 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธนัวาคม 2560: ไม่เกิน 7.9 ลา้นเรนมินบิจีน) 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าไดป้ฏิบัติเช่นเดียวกับบริษทัต่างชาติอ่ืนท่ีตั้ งอยู่ในมลฑลเดียวกนั               
และความเป็นไปไดท่ี้จะถูกประเมินอยูใ่นระดบัตํ่า 

19. คดีฟ้องร้อง 

ในปลายปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง เน่ืองจาก                        
การละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีนําทางเป็นจาํนวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และในปี 2555 บริษทัย่อย
ดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้องคดีอาญาดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ืน่
ฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือนตุลาคม 2557 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดังกล่าวชนะคดี 
คดีอาญาจึงเป็นอนัส้ินสุด ในส่วนของคดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดงักล่าวแพค้ดี
และให้บริษทัย่อยจ่ายค่าชดเชยจาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 นับจากวนัฟ้อง
จนกว่าจะชาํระให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะทาํให้เกิดผล
เสียหายไม่เกินจาํนวนเงินท่ีศาลทรัพยสิ์นฯไดต้ดัสินไว ้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับเงิน
ชดเชยค่าเสียหายจาํนวนเงิน 1 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี  2558 บริษัทย่อยได ้                     
ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือนมีนาคม 2561 ศาลฎีกาได้มีคําสั่งให้กลับ                        
คาํพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯและยกฟ้องคดีแพ่งดงักล่าว คดีจึงเป็นอนัส้ินสุด บริษทัยอ่ยจึงบนัทึกกลบัรายการ
ประมาณการหน้ีสินท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงินงวดปัจจุบนั 

20. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้มูลระดับ 2 ตามลาํดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้                         
ตราสารหน้ี 29,041 54,480 - 14,000 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หน่วยลงทุนคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที่รายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 

ส่วนงานผลิต          
ชิ้นส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจาํหน่าย
รถยนตแ์ละศูนยบ์ริการ

หลงัการขาย ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง        
และตดัรายการ   
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,473 2,286 1,528 1,340 3 2 4,004 3,628 - - 4,004 3,628 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 298 235 9 5 2 3 309 243 (309) (243) - - 
รวมรายได้ 2,771 2,521 1,537 1,345 5 5 4,313 3,871 (309) (243) 4,004 3,628 
ผลการดําเนินงาน             
กําไรของส่วนงาน 237 109 23 18 85 15 345 142 (3) 2 342 144 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม         - 137 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         - 10 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         39 68 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน     (47) (32) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้    334 327 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (20) (4) 
กําไรสําหรับงวด    314 323 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 

ส่วนงานผลิต          
ชิ้นส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจาํหน่าย
รถยนตแ์ละศูนยบ์ริการ

หลงัการขาย ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง        
และตดัรายการ   
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้             
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 5,158 4,756 3,106 2,695 4 6 8,268 7,457 - - 8,268 7,457 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 618 524 14 13 5 5 637 542 (637) (542) - - 
รวมรายได้ 5,776 5,280 3,120 2,708 9 11 8,905 7,999 (637) (542) 8,268 7,457 
ผลการดําเนินงาน             
กําไรของส่วนงาน 447 316 43 33 154 7 644 356 - 4 644 360 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม         - 137 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         - 10 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น    - (62) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         198 177 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน     (97) (59) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้    745 563 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (29) (12) 
กําไรสําหรับงวด    716 551 
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22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

ก. เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน               
10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ โดยหุ้นกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีอาย ุ5 ปี 
นบัจากวนัออกหุน้กู ้

ข. ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั Nuro Technology Incorporated ซ่ึงเป็นบริษทั
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไตห้วนั ประกอบธุรกิจให้บริการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 20.36 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจาํนวนเงิน 50.86 ลา้นบาท 

ค. เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) ไดย้ื่นจดทะเบียนเลิก
บริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

ง. เม่ือวนัท่ี  14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก                     
ผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 221.6 ล้านบาท ซ่ึง   
บริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนกนัยายน 2561 

23. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 


