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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                   
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น งบการเงิน
ระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปี
ล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน                
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้รวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ                     
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัท่ีมี
สาระส าคญัในระหวา่งงวด  

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                      
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี                           
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีฯไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลักการส าคัญของมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้มาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐาน
ฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับ                                                                              
ลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจาก                                                       
การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ ได้ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร                
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวนการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือ              
ทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี                    
การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2.1 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย                                                                    
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้และบริการ - - 51 41 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - - 90 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 39 47 ร้อยละ 3.44 และ 5.00 ต่อปี 

(2560: ร้อยละ 4.14 ถึง 5.00         
ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 22 15 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 4 5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 47 42 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมใน

อตัราเฉล่ียร้อยละ 4 ถึง 5    
(2560: 3 ถึง 20) 

ซ้ืออุปกรณ์ - - 4 3 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 6 5 ร้อยละ 0.90 ถึง 3.44 ต่อปี            

(2560: ร้อยละ 0.50 ถึง 4.33 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วมและการร่วมค้า    
ขายสินคา้และบริการ 64 56 - - ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้

บุคคลภายนอก 
เงินปันผลรับ 108 - 108 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 85 85 2 - ร้อยละ 3.44, 10.00 และ 20.00 

ต่อปี (2560: ร้อยละ 4.32 และ 
20.00 ต่อปี) 

ค่าเช่ารับ 2 3 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีเช่า        
ในอาคารอ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้ง
ใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 4 1 4   1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 1 4 1 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 82 70 60 49 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 19 ถึง 28 และ          
ร้อยละ 46 (2560: ร้อยละ 2 ถึง 3 
และร้อยละ 20 ถึง 46) 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย                                                                
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้และบริการ - - 151 123 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้
บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 9 290 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 121 105 ร้อยละ 3.44 ถึง 5.00 ต่อปี         

(2560: ร้อยละ 4.03 ถึง 5.00            
ต่อปี) 

ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีเช่า                 
ในอาคารอ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้ง
ใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 65 46 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 14 15 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 138 131 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมใน

อตัราเฉล่ียร้อยละ 3 ถึง 7  
(2560: ร้อยละ 3 ถึง 20) 

ซ้ืออุปกรณ์ - - 7 5 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายใหก้บั
บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 7 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 17 12 ร้อยละ 0.90 ถึง 3.99 (2560:        

ร้อยละ 0.50 ถึง 4.39 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วมและการร่วมค้า     
ขายสินคา้และบริการ 176 161 - - ใกลเ้คียงราคาท่ีขายใหก้บั

บุคคลภายนอก 
เงินปันผลรับ 416 117 416 117 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 247 107 2 - ร้อยละ 3.44 ถึง 3.99 และร้อยละ 

10.00 และ 20.00 ต่อปี (2560: 
ร้อยละ 4.32 ถึง 4.35 และ 20.00 
ต่อปี) 

ค่าเช่ารับ 7 7 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีเช่า             
ในอาคารอ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้ง
ใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 10 4 10 4 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 5 8 2 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 230 210 165 146 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 19 ถึง 28 และร้อยละ 
47 (2560: ร้อยละ 2 ถึง 3 และ
ร้อยละ 10 ถึง 46) 
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2.2 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)  
บริษทัยอ่ย - - 674,868 551,145 
บริษทัร่วม 378,364 132,883 4,945 2,540 
การร่วมคา้ 323 254 288 210 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 750 750 - - 

รวม 379,437 133,887 680,101 553,895 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 38,278 38,155 
บริษทัร่วม 66,132 60,944 46,503 44,589 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูบ้ริหาร) - 470 - 470 

รวม 66,132 61,414 84,781 83,214 

2.3 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ                  
31 ธนัวาคม 2560  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 363,600 384,863 

รวม - - 363,600 384,863 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 3,505,667 3,419,063 
บริษทัร่วม 1,795,312 1,648,014 175,182 14,000 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (3,000) - 

รวม 1,795,312 1,648,014 3,677,849 3,433,063 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 859,004 553,710 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 21,129 11,282 - - 

รวม 21,129 11,282 859,004 553,710 
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2.4 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดเก้าเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,648,014 3,817,926 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 164,040 2,502,015 
ลดลงระหวา่งงวด - (2,259,741) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 33,287 (15,751) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (50,029) - 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (3,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 1,795,312 4,041,449 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 11,282 553,710 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 10,689 3,382,321 
ลดลงระหวา่งงวด (220) (3,077,027) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (622) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 21,129 859,004 

2.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,426 8,334 8,426 8,334 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 28 45 28 45 
รวม 8,454 8,379 8,454 8,379 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,732 22,994 24,732 22,994 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 83 134 83 134 
รวม 24,815 23,128 24,815 23,128 
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2.6 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินขอ้ 18.5 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 40,023 33,500 21,852 18,121 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,023 33,500 21,852 18,121 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 1,993,299 2,014,202 301,390 239,703 
 คา้งช าระ 3 - 12 เดือน 2,706 1,393 124 6 
 คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน 15,232 14,463 178 173 

รวม 2,011,237 2,030,058 301,692 239,882 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,386) (14,402) (197) (197) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                                          
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,996,851 2,015,656 301,495 239,685 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,036,874 2,049,156 323,347 257,806 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 513 3,102 2,862 2,488 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,617 20,569 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 329,776 92,244 640,656 521,530 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,702 2,702 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,279 28,841 1,550 - 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,125 5,041 12,029 9,054 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,593 21,173 2,882 1,086 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 397,903 170,970 662,681 536,860 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,434,777 2,220,126 986,028 794,666 
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 ยอดคงเหลือของดอกเบ้ียค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกันในงบการเงินรวม ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 และ                       
31 ธันวาคม 2560 จ านวนเงิน 328.5 ล้านบาทและ 92.2 ล้านบาท ตามล าดับ เป็นยอดคงเหลือของบริษัทย่อย                     
แห่งหน่ึงท่ีคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระแลว้ทั้งจ านวน 

4. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 92,579 19,007 
การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น          
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั)  3,188 (2,143) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 95,767 16,864 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยบางแห่งไดจ้ าน าสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนเงิน 173 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2560: 95 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

5. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

5.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                      

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

 ร้อยละ ร้อยละ     
บริษัทร่วมในประเทศไทย       
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 46 46 30,700 30,700 682,648 626,530 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 20 29,250 29,250 93,162 89,098 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 115,400 151,400 93,385 130,121 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49 49 49,587 49,587 8,356 11,066 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 30 30 120,000 120,000 579,600 644,416 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 49 49 25,480 25,480 47,827 57,065 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 49 49 147,000 147,000 143,512 127,120 
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 1,476,155 1,774,960 

Nuro Technology Incorporated  20.4 - 50,866 - 51,551 - 
รวม   2,270,706 2,255,840 3,176,196 3,460,376 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า                         
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
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 40 115,400 151,400 - - 115,400 151,400 
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 
Nuro Technology Incorporated 20.4 - 50,866 - - - 50,866 - 

รวม   2,236,733 2,221,867 - - 2,236,733 2,221,867 

5.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

 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) ของจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ของ SGAH เป็นจ านวนเงิน 50 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยโครงสร้างการลงทุนประกอบไปดว้ย 

ก. เงินลงทุนจ านวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ SGAH จ านวน 2,510 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระ
แลว้ของ SGAH และ 

ข. เงินให้กู ้แปลงสภาพสังเคราะห์  (Synthetic convertible loan) จากบริษัทฯจ านวนเงิน 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 20 ต่อปี และครบก าหนดช าระทั้งจ านวนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ซ่ึงค  ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัใหญ่ของ SGAH บริษทัใหญ่ของ SGAH และการจ าน าหุ้นของบริษทั
ยอ่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ SGAH  

 โครงสร้างการลงทุนดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายให้เงินให้กูแ้ปลงสภาพสังเคราะห์เป็นส่วนหน่ึงของการช าระค่าหุ้น
เพ่ิมเติมในส่วนของหุ้นร้อยละ 25.1 ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าเม่ือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งส าเร็จครบถว้น
หรือไดรั้บการยกเวน้ โดยการแปลงสภาพของเงินใหกู้ข้ึ้นอยูก่บัมูลค่าหุน้ของ SGAH ซ่ึงค  านวณจากก าไรในอนาคต
ของ SGAH โดยเงินให้กูแ้ปลงสภาพสังเคราะห์ดงักล่าวนั้นมีเง่ือนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 1 หุ้น (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.01 ของจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ของ SGAH) ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงหุ้นสามญั 
1 หุ้นน้ีไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ เพียงแต่เป็นการโอนให้บริษทัฯ เพื่อต่างตอบแทนการยกหน้ีให้แก่ SGAH หาก SGAH 
สามารถบรรลุเง่ือนไขการแปลงสภาพตามก าไรท่ีท าไดใ้น 2 ปีขา้งหน้าเท่านั้น ทั้งน้ี ภายหลงัจากการแปลงสภาพ 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน SGAH จะเท่ากบัร้อยละ 25.11 โดยเง่ือนไขการช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1 หุ้น                  
มีดงัต่อไปน้ี 
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ก.  ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   
บริษทัฯจะช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ SGAH จ านวน 1 หุน้ ในมูลค่า 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ข. ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนไดเ้สียร้อยละ 25.1 ของ SGAH อยู่ระหว่าง 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาถึง 100 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัฯจะช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ SGAH จ านวน 1 หุ้นตามมูลค่าส่วนไดเ้สีย
ส่วนท่ีเกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ค. ในกรณีท่ีมูลค่าส่วนได้เสียร้อยละ 25.1 ของ SGAH น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                
บริษทัฯจะไม่ใช้สิทธิการแปลงสภาพเงินกูเ้ป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและจะไม่มีภาระการช าระค่าหุ้นสามัญ                     
เพ่ิมทุนใน SGAH 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และจ่ายเงินให้กูย้ืมเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน AAPICO Investment Pte., Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯในประเทศสิงคโปร์ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 
3,404 ลา้นบาท ให้แก่ SGAH แลว้ทั้ งจ านวน บริษัทฯรับรู้ส่วนต่างของสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี                 
ซ้ือกิจการตามสัดส่วนท่ีลงทุนและราคาซ้ือเป็นค่าความนิยมและบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ทั้งน้ี ภายในระยะเวลาการวดัมูลค่าดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เพ่ิมเติม ซ่ึงท าให้เกิดผลต่างต่อบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีไดเ้คยบนัทึกไว ้บริษทัฯรับรู้ผลต่าง
ดงักล่าวในบญัชีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 บริษัทฯ 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ม้ินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั มีมติให ้     
ลดทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท บริษัทฯได้รับเงินคืนจากการลดทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น                 
เป็นจ านวนเงิน 36 ลา้นบาท  

 ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั Nuro Technology Incorporated ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน        
จดัตั้งในประเทศไตห้วนั ประกอบธุรกิจให้บริการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯเขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
20.36 ของทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 50.86 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯได้จ่ายช าระค่าซ้ือเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว            
ทั้งจ านวนในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนต่างของสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการตาม
สัดส่วนท่ีลงทุนและราคาซ้ือเป็นค่าความนิยมและบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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5.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนใน            
บริษทัร่วมในงบการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่ง                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัทร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 53,737 46,353 - - - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,687 1,883 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 1,164 (787) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 5,028 (5,965) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั 59,942 68,126 - - 108,000 - 108,000 - 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 5,435 3,589 - - - - - - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 5,017 3,943 - - - - - - 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ         
Sakthi Global Auto Holdings Limited (70,333) 1,159 (106,851) - - - - - 
Nuro Technology Incorporated 698 - (13) - - - - - 
รวม 62,375 118,301 (106,864) - 108,000 - 108,000 - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่ง                      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัทร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 168,615 118,315 - - 112,497 41,884 112,497 41,884 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,064 9,980 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั (736) (4,571) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั (2,710) (16,925) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั 214,184 171,804 - - 279,000 75,000 279,000 75,000 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 14,841 10,146 - - 24,079 - 24,079 - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 16,392 3,759 - - - - - - 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ         
Quantum Inventions Pte., Ltd. - 1,939 - (498) - 929 - - 
Sakthi Global Auto Holdings Limited (154,507) 1,159 (144,298) - - - - - 
Nuro Technology Incorporated 698 - (13) - - - - - 
รวม 260,841 295,606 (144,311) (498) 415,576 117,813 415,576 116,884 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 

 ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั ไดย้ื่นจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละ             
อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
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6.2  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส าหรับงวดสามเดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน             
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั - - - 200,000 
บริษทั เออีอาร์พี จ ากดั - - 9,400 - 
AAPICO Investment Pte., Ltd. - 90,341 - 90,341 
รวม - 90,341 9,400 290,341 

7. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                      

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
 ร้อยละ ร้อยละ     

การร่วมค้าในประเทศไทย       
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

50 50 82,500 82,500 73,856 73,941 

บริษทั อาปิโก 
อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 

51 51 12,750 12,750 10,762 12,338 

รวม   95,250 95,250 84,618 86,279 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

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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7.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนใน                       
การร่วมคา้ในงบการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                
(ประเทศไทย) จ ากดั 30 29 - - - - 

บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 666 336 - - - - 

รวม 696 365 - - - - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                 
(ประเทศไทย) จ ากดั 85 104 - - - - 

บริษทั แมพปิโก จ ากดั - 17 - - - - 
บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 1,576 403 - - - - 

รวม 1,661 524 - - - - 
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8. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2561                      
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 4,861,304 1,035,376 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 741,176 33,457 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 5,253 - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ    
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (18,107) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (465,411) (75,376) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (30,892) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 5,093,323 993,457 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้งจ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 
4.0 ถึง 5.2 (2561: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 25 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 
4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยหน่ึงแห่งได้น าอาคารซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 จ านวนเงิน 69 ล้านบาท                       
(31 ธนัวาคม 2560: 75 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

9. สิทธิการเช่า 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 133,432 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,986) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,004) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 124,442 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้น าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 จ านวนเงิน                     
73 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 76 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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10. ค่าความนิยม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              
ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 30 กนัยายน 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 

11.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2561                          
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 76,956 18,344 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 27,159 10,134 
โอนจากสินทรัพยอ่ื์น 23,262 - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                    
ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (3) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (22,427) (3,757) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (122) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 104,825 24,721 

12. เงนิกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561                    
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,053,667 2,921,816 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 602,651 600,000 
ช าระคืนระหวา่งงวด (707,594) (687,658) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (7,852) (7,852) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,107) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2,935,765 2,826,306 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (860,923) (837,860) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 2,074,842 1,988,446 
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 บริษัทฯ 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษทัฯเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั และเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯเป็นเงินกู ้             
ท่ีไม่มีหลกัประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge)   

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบัติและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้การให้กูย้ืม                                                         
แก่บริษทัในเครือ และมีขอ้ก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน                                              
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

 บริษัทย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัย่อยบางส่วนค ้ าประกนัโดย                    
การจ าน าสินคา้คงเหลือ สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคาร หนงัสือค ้าประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ
หรือบริษทัยอ่ย ภายใตเ้ง่ือนไขวา่จะไม่น าสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

13. หุ้นกู้ระยะยาว 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อ และไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่นักลงทุน
สถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

อาย ุ
(ปี) วนัครบก าหนด 

30 กนัยายน 
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 
คร้ังท่ี 1/2561 3.50 5 26 กรกฎาคม 2566 300,000 - 
คร้ังท่ี 2/2561 3.75 3 26 กนัยายน 2564 600,000 - 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว - ราคาตามมูลค่า 1,500,000 1,400,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,248) (710) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  1,498,752 1,399,290 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (299,900) (799,778) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 1,198,852 599,512 

 หุ้นกูด้งักล่าวมีขอ้ก าหนดวา่ดว้ยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเร่ืองการไม่จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น                   
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชห้รือด ารงไวเ้พ่ือการประกอบธุรกิจ การไม่น าทรัพยสิ์นไปก่อภาระผูกพนั และมีขอ้ก าหนดเร่ือง                 
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส 
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14. หุ้นทุนซ้ือคืน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนเพ่ือการบริหาร                                                            
ทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจ านวนไม่เกิน 14.5 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแลว้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะด าเนินการซ้ือ
หุน้คืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 
2559 และจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหุน้ซ้ือคืนดงักล่าวไม่นบัเป็นองคป์ระชุมใน                           
การประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

 จนถึงวนัครบก าหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัภายใตโ้ครงการดงักล่าวเป็นจ านวน 
6,007,700 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 76 ลา้นบาท พร้อมกนัน้ี
บริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนดว้ยจ านวนเดียวกนั 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 13 กันยายน 2562              
ทั้ งน้ี หากส้ินสุดระยะเวลาการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแลว้แต่ยงัมีหุ้นท่ีไม่ไดจ้  าหน่ายออก บริษทัฯจะด าเนินการ                 
จดทะเบียนลดทุนของบริษทัฯต่อกระทรวงพาณิชยเ์ท่ากบัจ านวนหุน้ทุนซ้ือคืนคงเหลือดงักล่าว  

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดจ้ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนภายใตโ้ครงการดงักล่าว             
เป็นจ านวน 25,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 0.96 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) บริษทัฯรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน
จ านวนเงิน 0.65 ลา้นบาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนในส่วนของผูถื้อหุน้ 

15. ภาษีเงนิได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 460 9,298 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (385) (343) 21 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 75 8,955 21 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 32,088 22,269 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,906) (1,281) (216) - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 29,182 20,988 (216) - 

บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560
เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ เกินกวา่ประมาณการก าไรจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม                      
การลงทุนหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย และหักออกดว้ยรายจ่ายท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิม
และเงินปันผลรับส่วนท่ีไดรั้บยกเวน้ในการค านวณภาษี 

16. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดสุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือ
โดยบริษทัฯ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท/พนัหุน้) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 302,044 242,522 128,698 108,613 

     
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 

ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (5,983) (6,008) (5,983) (6,008) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 316,601 316,576 316,601 316,576 

     

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.95 0.77 0.41 0.34 
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(หน่วย: พนับาท/พนัหุน้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,003,835 781,586 531,526 438,165 

     
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 

ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (5,998) (6,008) (5,998) (6,008) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 316,586 316,576 316,586 316,576 

     

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 3.17 2.47 1.68 1.38 

17.  เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย 

  (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                       

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 0.60 189,944 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 0.70 221,621 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561   411,565 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                       
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 0.33 104,354 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 0.60 189,944 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560   294,298 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
การก่อสร้างอาคารโรงงาน การติดตั้งคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์และการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

บาท 311.0 1.6 4.8 - 
เรนมินบิจีน 6.6 5.2 - - 
ยโูร - 0.3 - - 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 0.1 - - 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงนิลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช าระ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินลงทุน 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

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

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร พ้ืนท่ีในอาคารและอุปกรณ์  และสัญญา
บริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 12 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ภายใน 1 ปี 65 55 16 13 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 83 94 10 18 
มากกวา่ 5 ปี 24 32 - - 
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18.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งในประเทศไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
เยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้
บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหน่ึงมีอายสุัญญา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบั
มีผลบังคบัถึงปี 2570 บริษทัย่อยในประเทศอีกสองแห่งไดท้ าขอ้ตกลงเพ่ือจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้แก่บริษทัสองแห่ง                
ในประเทศญ่ีปุ่น โดยตามขอ้ตกลง บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละท่ีตกลงกนัต่อยอดขายสินคา้                     
บางชนิด ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญา
ขา้งตน้เป็นจ านวนเงิน 22 ลา้นบาท (2560: 19 ลา้นบาท) 

18.5 การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อย           
ในต่างประเทศในวงเงิน 8 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ย
อีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 10 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 6 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 
2560: 11 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 7 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ตามล าดบั) 

ค. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
กลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนงัสือค ้าประกนั 
30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม           

2560 
30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

การปฏิบติังานตามสัญญา 31 ลา้นบาท 31 ลา้นบาท - - 
การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 32 ลา้นบาท               

0.5 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย 

30 ลา้นบาท               
0.3 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย 

7 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 

ง. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพ่ือผูข้ายกบัธนาคารแห่ง
หน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพ่ือค ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ใหก้บัผูข้ายสินคา้
ให้บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ                  
31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัภายใตส้ัญญาขา้งตน้  
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18.6 สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 
ดงัน้ี 

30 กนัยายน 2561 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ   

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 5.5 33.03 - 33.09 31.45 - 31.74 ตุลาคม 2561 - กุมภาพนัธ์ 2562 

 

31 ธนัวาคม 2560 
   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ   

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 2.5 - 33.00 พฤศจิกายน 2561 

18.7 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

บริษทัย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกนัสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยค านวณจากอตัราเงินเดือนขั้นต ่า                                                    
ท่ีก  าหนดโดยส่วนงานประกนัสังคมและสวสัดิการของมณฑลท่ีบริษทัยอ่ยตั้งอยู ่อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้ก าหนดของ
รัฐบาลกลางในเร่ืองดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจากเงินเดือนจริง หากเงินเดือนจริงอยูร่ะหวา่งอตัรา
เงินเดือนขั้นต ่าและขั้นสูงสุดท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น บริษทัยอ่ยอาจถูกประเมินเรียกเกบ็เงินสมทบเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ราชการของประเทศจีน  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ประเมินเงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมเติมหากถูกประเมิน                      
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 11.3 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธนัวาคม 2560: ไม่เกิน 7.9 ลา้นเรนมินบิจีน) 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัต่างชาติอ่ืนท่ีตั้งอยู่ในมลฑลเดียวกนั               
และความเป็นไปไดท่ี้จะถูกประเมินอยูใ่นระดบัต ่า 

19. คดฟ้ีองร้อง 

ในปลายปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง เน่ืองจาก                                                        
การละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีน าทางเป็นจ านวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และในปี 2555 บริษทัย่อย
ดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้ค าพิพากษาใหย้กฟ้องคดีอาญาดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ืน่
ฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือนตุลาคม 2557 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดงักล่าวชนะคดี 
คดีอาญาจึงเป็นอนัส้ินสุด ในส่วนของคดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวแพค้ดี
และให้บริษทัยอ่ยจ่ายค่าชดเชยจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 นับจากวนัฟ้อง
จนกว่าจะช าระให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะท าให้เกิดผล
เสียหายไม่เกินจ านวนเงินท่ีศาลทรัพยสิ์นฯไดต้ดัสินไว ้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับเงิน
ชดเชยค่าเสียหายจ านวนเงิน 1 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทย่อยได ้                     
ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลทรัพย์สินฯต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือนมีนาคม  2561 ศาลฎีกาได้มีค  าสั่งให้กลับ                                                               
ค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯและยกฟ้องคดีแพ่งดงักล่าว คดีจึงเป็นอนัส้ินสุด บริษทัย่อยจึงบนัทึกกลบัรายการ
ประมาณการหน้ีสินท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงินงวดปัจจุบนั 
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20. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลระดับ  2 ตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้                         
ตราสารหน้ี 49,107 54,480 - 14,000 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หน่วยลงทุนค านวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
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 2,582 2,511 1,587 1,539 10 2 4,179 4,052 - - 4,179 4,052 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 304 293 8 5 3 2 315 300 (315) (300) - - 

รวมรายได้ 2,886 2,804 1,595 1,544 13 4 4,494 4,352 (315) (300) 4,179 4,052 

ผลการด าเนินงาน             
ก าไรของส่วนงาน 188 85 24 19 85 77 297 181 8 2 305 183 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         62 118 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (44) (44) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    323 257 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    - (9) 

ก าไรส าหรับงวด    323 248 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
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 7,740 7,267 4,693 4,234 14 8 12,447 11,509 - - 12,447 11,509 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 922 817 22 18 8 7 952 842 (952) (842) - - 

รวมรายได้ 8,662 8,084 4,715 4,252 22 15 13,399 12,351 (952) (842) 12,447 11,509 

ผลการด าเนินงาน             
ก าไรของส่วนงาน 635 401 67 52 239 84 941 537 8 6 949 543 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม         - 137 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         - 10 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    - (62) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         259 295 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (141) (103) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    1,067 820 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (29) (21) 

ก าไรส าหรับงวด    1,038 799 
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22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

ก. ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 บ ริษัทฯได้เข้าลงทุน เพ่ิม เติมใน  Sakthi Global Auto Holdings Limited 
(“SGAH”) ในสัดส่วนร้อยละ 24.89 เป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และให้เงินกูย้ืมแก่ SGAH 
เป็นจ านวนเงิน  40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี  เป็นระยะเวลา 3 ปี                           
ซ่ึงค  ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัใหญ่ของ SGAH บริษทัใหญ่ของ SGAH และการจ าน าหุ้นของ SGAH 
และบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ SGAH  การเข้าลงทุนในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้าง               
ความแขง็แกร่งและเพ่ิมพูนศกัยภาพให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ และสนบัสนุนความร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัฯ 
และ SGAH เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจสู่บทบาทการเป็นผูน้ าในตลาดโลก โดยเง่ือนไขการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติม                
ในคร้ังน้ีไม่ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการเขา้ลงทุนในเดือนมิถุนายน 2560 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 5.2 แต่อยา่งใด และภายหลงัจากการเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมดงักล่าว จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
ใน SGAH เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.10 เป็นร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 
SGAH 

ข. เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบั Vinfast Trading and Production Limited 
Liability Company (“Vinfast”) เพ่ือจัดตั้ งโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์โลหะป๊ัมข้ึนรูปและประกอบตัวถัง
รถยนต์ท่ีเมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม โดยบริษทัร่วมทุนดงักล่าวจะด าเนินการจดัตั้งดว้ยทุนจดทะเบียน 20 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 650 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ และ Vinfast จะเขา้ถือครองหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 51 และ 49 ตามล าดบั 

23. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 


