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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 ส่วนงานด าเนินงาน 
8 ภาษีเงินได ้
9 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
10 เงินปันผล 
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2548 
และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูด่งัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : 252 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย 
 
สาขาท่ีหน่ึง : 260 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย 
 
สาขาท่ีสอง : 271 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย 
 
สาขาท่ีสาม : 271/1 หมู่ 4 ถนนสุขมุวทิ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 
  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ ครอบครัววงษเ์จริญสิน (ถือหุ้นร้อยละ 25) ครอบครัววนาไพรสนฑ ์(ถือหุ้น 
ร้อยละ 21) และครอบครัววงศต์ั้งตระกลู (ถือหุน้ร้อยละ 17) 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกพีวีซี กาว และผลิตภณัฑย์าแนว 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 5 
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2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา 
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให ้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560  

 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี  
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัหรือ
บริษทั 

 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงิน
ระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ีรับรู้ 
โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้
กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบั
การรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
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- การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกับบริการโฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท 
 ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการ  ซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด 
ทางดา้นการเงิน  
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่ม 
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 11 
เคร่ืองมือทางการเงิน 

 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 22 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อ 
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 ส าหรับความสัมพนัธ์
กบัผูบ้ริหารส าคญั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 
 ประเทศที่จดัตั้ง/  
ช่ือกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊ปจ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ไทยไวร์ร่ิง ซิสเตม็ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
TVDI Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
ผูบ้ริหารคนส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ 
  วางแผน สัง่การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
  ของกิจการ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
  ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั 
  (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้  ราคาตลาด / ราคาตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
ค่าบริการและอ่ืนๆ ราคาตลาด / ราคาตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุป
ไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  65  83 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 1,179  2,580  1,179  2,580 
ซ้ือสินคา้ -  1  -  1 
ค่าบริการและอ่ืนๆ 8  41  8  41 
        

ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 6,799  6,388  6,799  6,388 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 194  217  194  217 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 6,993  6,605  6,993  6,605 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ค่าบริการและอ่ืนๆ -  -  130  111 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 2,481  5,810  2,481  5,810 
ซ้ือสินคา้  -  58  -  58 
ค่าบริการและอ่ืนๆ 89  61  89  61 
        

ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 18,813  16,301  18,813  16,301 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 388  399  388  399 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 19,201  16,700  19,201  16,700 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลูกหนีก้ารค้า 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560   2561   2560 

 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 842  377  842  377 

 
เจ้าหนีอ่ื้น        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560   2561   2560 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  12  6  12 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 สัญญาความช่วยเหลือทางการตลาด 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีสัญญาความช่วยเหลือทางการตลาดสองฉบบักบับริษทัย่อยสองแห่ง ภายใต้
เง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อย ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่บริษทัในการท าการตลาดและการให้ขอ้มูลทางการคา้ 
ในตลาดต่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการน้ีบริษัทตกลงจะจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทย่อยตาม 
จ านวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ
สามารถต่ออายุออกไปโดยอตัโนมติั เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์ท่ีจะขอยกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้น
จะตอ้งท าหนังสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัส้ินสุดของสัญญาเป็นการล่วงหน้า 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 842  377  842  377 
กิจการอ่ืนๆ  311,730  321,786  311,730  321,786 
รวม  312,572  322,163  312,572  322,163 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (4,555)  (6,204)  (4,555)  (6,204) 
สุทธิ  308,017  315,959  308,017  315,959 

 

  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ 
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (968)  

       
     (1,239)  (968)  

       
        (1,239) 

   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (1,509)  (1,165)  (1,509)  (1,165) 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 839  370  839  370 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3  7  3  7 

 842  377  842  377 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 233,337  234,012  233,337  234,012 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 73,591  74,872  73,591  74,872 
   3 - 6 เดือน 2,340  10,075  2,340  10,075 
   6 - 12 เดือน 262  1,635  262  1,635 
   มากกวา่ 12 เดือน 2,200  1,192  2,200  1,192 
 311,730  321,786  311,730  321,786 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,555)  (6,204)  (4,555)  (6,204) 
 307,175  315,582  307,175  315,582 

สุทธิ 308,017  315,959  308,017  315,959 

  
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 
 
5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2561  2560 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7  - 
ซ้ือเงินลงทุน  -  7 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน  7  7 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม                 7 

 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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การซื้อเงินลงทุน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั 
ใหด้ าเนินการจดัตั้ง ADB USA Inc. (“ADB”) และ Sparko USA Inc. (“Sparko”) ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือ 
ส่งเสริมธุรกิจของบริษทั โดยมุ่งเนน้การใหค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัในการท าการตลาดและการใหข้อ้มูลทางการคา้ 
ในตลาดต่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซ่ึงบริษทัทั้ งสองแห่งมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นเป็นจ านวนเงิน 
100 เหรียญสหรัฐอเมริกา (ช าระเงินทุนจดัตั้งเต็มมูลค่าแลว้) ADB และ Sparko จดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเสร็จแลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 และ 10 มีนาคม 2560 ตามล าดบั ดงันั้น ADB และ Sparko  
จึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 
 

                                                       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วน     
 ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  25560 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
ADB USA Inc.  100  100  3.5  3.5  3.5  3.5 
Sparko USA Inc. 100  100  3.5  3.5  3.5  3.5 
รวม     7.0  7.0  7.0  7.0 
 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 3,735  -  1,956  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 17,160  (1)  21,109  - 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 773  (6)  2,116  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 50,028 D (18,662)  44,639  (22,358) 
รวม 71,696  (18,669)  69,820  (22,358) 

 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัไดมี้การบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้งเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.16 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) โดยมีอตัราดอกเบ้ียตั้งข้ึนเป็นทุนใน 
อตัราร้อยละ 4.90 ต่อปี (2560: ไม่ม)ี 
 

7 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุป 
มีดงัน้ี  
 
 ส่วนงานท่ี 1   เมด็พลาสติกพีวีซี  
 ส่วนงานท่ี 2   กาวและผลิตภณัฑย์าแนว 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไร (ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้น 
เป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 

 

 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2   

ส าหรับงวดสามเดอืน      เมด็พลาสติกพีวีซี  กาวและผลิตภณัฑย์าแนว  รวม 
   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 164  161  195  164  359  325 
ตน้ทุนทางการเงิน 1  2  1  2  2  4 
ค่าเส่ือมราคา และ            
 ค่าตดัจ าหน่าย 4  3  5  5  9  8 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน            
 ภาษีเงินได ้ -  (8)  11  10  11  2 

 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2   

ส าหรับงวดหกเดอืน      เมด็พลาสติกพีวีซี  กาวและผลิตภณัฑย์าแนว  รวม 
   ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 376  362  333  325  709  687 
ตน้ทุนทางการเงิน 2  3  2  4  4  7 
ค่าเส่ือมราคา และ            
 ค่าตดัจ าหน่าย 9  8  9  9  18  17 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน            
 ภาษีเงินได ้ 16  (7)  7  9  23  2 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
ไทย 253,829  226,924 
เคนยา่ 21,756  14,435 
เวียดนาม 12,916  9,300 
ไนจีเรีย 12,623  21,668 
เมียนมาร์ 11,115  5,504 
บงักลาเทศ 5,412  17,852 
อ่ืนๆ 41,495  29,673 
รวม 359,146  325,356 

 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
ไทย 533,884  492,454 
เคนยา่ 34,027  28,115 
ไนจีเรีย 29,164  36,287 
เวียดนาม 18,183  18,648 
เมียนมาร์ 15,900  10,918 
บงักลาเทศ 9,324  37,865 
อ่ืนๆ 68,615  62,462 
รวม 709,097  686,749 

 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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สินทรัพย์ตามส่วนงาน 
 
สินทรัพยต์ามส่วนงานของกลุ่มบริษทัทั้งหมดอยูใ่นประเทศไทย 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานท่ี 1 ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ของ
กลุ่มบริษทั มีจ านวนเงินประมาณ 44.8 ลา้นบาท (2560: 32.1 ล้านบาท) และ 103.3 ลา้นบาท (2560: 61.9 ล้านบาท) 
ตามล าดบั จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

8 ภาษเีงนิได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย   
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได้
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 คือ ร้อยละ 29 และ      
ร้อยละ 24 ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560: ร้อยละ 
29 และร้อยละ 24 ตามล าดับ) และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 คือ ร้อยละ 27 และ
ร้อยละ 34 (งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560: ร้อยละ 27 และ 
ร้อยละ 34 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้
ค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัและค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทาง
ภาษี 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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9 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงแสดงการค านวณไดด้งัน้ี   

  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 

 
7,872 

  
1,532 

  
7,892 

  
1,513 

 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 

 
600,000 

  
21,000 

  
600,000 

  
21,000 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ -  399,000  -  399,000 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั  600,000  420,000  600,000  420,000 

 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 
 

0.013 
  

0.004 
  

0.013 
  

0.004 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของ 
   ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท 

 
16,429 

  
1,241 

  
16,428 

  
1,240 

 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 

 
600,000 

  
21,000 

  
600,000 

  
21,000 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ -  399,000  -  399,000 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั  600,000  420,000  600,000  420,000 

 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 

 
0.027 

  
0.003 

   
0.027 

  
0.003 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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10 เงนิปันผล  
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.02 บาทส าหรับหุน้สามญัจ านวน 600 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 12 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2561 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.5 บาทส าหรับหุน้สามญัจ านวน 21 ลา้นหุน้ (จ านวนหุน้สามญัก่อนลดมูลค่าหุน้) 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 31.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 
 

11 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
   งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
หนีสิ้นทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุตธิรรม 

         

30 มถุินายน 2561          
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,118  -  1,118  -  1,118 

          
31 ธันวาคม 2560          
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,764  -  1,764  -  1,764 

 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดี
ในสกลุเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย 
 
Swap model มูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัพิจารณาจากราคาซ้ือขายสัญญาแลกเปล่ียน ราคาในอนาคต และ
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างสถาบนัการเงิน การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนท่ี
สร้างข้ึนจากแหล่งท่ีมาเดียวกนั ซ่ึงสะทอ้นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูร่้วมตลาด 
ใชส้ าหรับวตัถุประสงคใ์นการก าหนดราคาสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยข้ึนอยู่กบั 
การปรับปรุงความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือท่ีสะทอ้นระดบัความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญา การค านวณน้ีข้ึน 
อยู่กบัส่วนชดเชยความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือท่ีไดม้าจากสัญญารับประกนัความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหน้ีหรือ 
ราคาหุน้กูใ้นปัจจุบนั 
 

12 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,528  28,657  2,528  28,657 
รวม 2,528  28,657  2,528  28,657 

        
        



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
   สัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 

  
 

 
  

 

 
ภายในหน่ึงปี 4,161  5,551  4,161  5,551 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,007  2,168  4,007  2,168 
รวม 8,168  7,719  8,168  7,719 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีสัญญาเช่ายานพาหนะ และพ้ืนท่ีส าหรับคลงัสินคา้และเคร่ืองถ่ายเอกสารเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ถึง 5 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดภายในเดือนมิถุนายน 2566 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้        
   ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 42,990  50,751  42,990  50,751 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 3,613  3,613  3,613  3,613 
รวม 46,603  54,364  46,603  54,364 

 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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13 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  
ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2561 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2561 มีดงัน้ี 
 

 2560 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

        

ตน้ทุนขาย 278,956  4,159  283,115  278,956  4,159  283,115 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 18,481  (6,893)  11,588  18,481  (6,893)  11,588 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,964  2,734  29,698  26,983  2,734  29,717 
   -      -   
            

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

           

ตน้ทุนขาย 589,546  8,467  598,013  589,546  8,467  598,013 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 45,080  (14,140)  30,940  45,080  (14,140)  30,940 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49,745  5,673  55,418  49,746  5,673  55,419 
   -      -   
 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
 
 

 


