
 

 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อ ผูถื้อหุน้ของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทาน
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทาง 
การเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ              
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐาน
งานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ 
การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและ
บญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได ้           
จากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในต่างประเทศหน่ึงแห่ง คือ Sakthi Auto 
Component Limited (“SACL”) ซ่ึงมียอดคงเหลือตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวนเงิน 2,593 ลา้นบาท (วิธีราคาทุน
จ านวนเงิน 2,576 ลา้นบาท) ซ่ึงถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
และมีส่วนแบ่งก าไรส าหรับงวดสามเดือนจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท และส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับงวดเกา้เดือน
จ านวนเงิน 22 ลา้นบาทจากบริษทัร่วมดงักล่าวไดถู้กรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนรวม และส่วนแบ่งก าไร                
จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศของบริษทัร่วมจ านวนเงิน 113 ลา้นบาท และ 17 ลา้นบาท ซ่ึงไดร้วม             
อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ตามล าดบั                          
ตามท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 6 ทั้งน้ี มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ของบริษทัร่วมดงักล่าวไดถู้กบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินภายในท่ีจดัท าขึ้นโดยฝ่ายบริหาร                
ของบริษทัร่วมเน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดรั้บรายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีต่อขอ้มูลทางการเงินรวม  
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 ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ของบริษทัร่วมดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ใชว้ิธีการสอบทานอ่ืนเพื่อให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัฐานะทางการเงินรวมและผลการด าเนินงานรวมของบริษทัร่วม
ดงักล่าวได ้ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวซ่ึงแสดง
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนและส่วนแบง่ก าไรจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศของ 
บริษทัร่วมในขอ้มูลทางการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563                 
หรือไม่เพียงใด เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

ข)   นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง คือ Sakthi 
Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) และเงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก SGAH จ านวนเงิน              
779 ลา้นบาท และ 1,952 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย และ                
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีอ่ืน ตามล าดบั ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจาก 
SGAH ด าเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนใน SACL จึงท าใหมู้ลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของบญัชีดงักล่าวขึ้นอยูก่บั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ SACL เป็นหลกั ดงันั้น จากการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์
ตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนใน SGAH และ                 
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก SGAH และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 หรือไม่เพียงใด 

ค)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก Sakthi Automotive Group 
USA, Inc. (“SAGUSA”) เป็นจ านวนเงิน 740 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้น) ซ่ึงไดถู้กรวมเป็นส่วนหน่ึงในบญัชีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไดถู้กตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน                  
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นจ านวนเงิน 315 ลา้นบาท ปัจจุบนั SAGUSA อยูใ่นกระบวนการพิทกัษท์รัพย ์
(Receivership) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและรอการช าระบญัชี ท าใหย้งัไม่ทราบมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของ               
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าว ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงจ านวนเงินของ
บญัชีดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงักล่าวหรือไม่เพียงใด เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการถูกจ ากดัขอบเขต                         
โดยสถานการณ์ 
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ง)   ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2562 ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บรายงานของ
ผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมส าหรับปี 2562 ของ SACL ซ่ึงกลุ่มบริษทัแสดงเงินลงทุนใน SACL เป็น                  
ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม และขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืน
เพื่อใหเ้ป็นท่ีพอใจเก่ียวกบัฐานะการเงินรวมและผลการด าเนินงานรวมของบริษทัร่วมดงักล่าว ความเห็นของ
ขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัส าหรับปี 2562 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 
ท่ีแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไมส่ามารถไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าของ              
เงินใหกู้ย้มืแก่ SAGUSA ซ่ึงถูกรวมอยูใ่นบญัชีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการดว้ยเหตุผลเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวในขอ้ ค) ความเห็นของขา้พเจา้ต่อ               
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯส าหรับปี 2562 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 

 ในการสอบทานขอ้มูลทางการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีต่อขอ้มูลทางการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 ของ SGAH 
(เดิมมีสถานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ยในเดือนตุลาคม 2562) 
และขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการสอบทานอ่ืนเพื่อใหเ้ป็นท่ีพอใจเก่ียวกบัฐานะการเงินรวมและ                          
ผลการด าเนินงานรวมของบริษทัร่วมดงักล่าว ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองส่วนแบ่งขาดทุน และ
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศของบริษทัร่วมดงักล่าว ซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมดว้ยเช่นกนั 

 ทั้งน้ี จนถึงปัจจุบนั การถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ดงักล่าวยงัไม่คล่ีคลาย ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อ                   
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการงวดปัจจุบนัจึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าวดว้ย
เน่ืองจากมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ 

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบ
ส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34        
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ก) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และ 1.6 สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส่้งผลกระทบอยา่งมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์โดยท าให้
ค  าสั่งซ้ือจากลูกคา้ของกลุ่มบริษทัลดลงอนัส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจะ
พิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้ทั้งน้ี เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว                     
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั  

ข) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.3 เก่ียวกบัการเปลี่ยนประมาณการ
อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยบ์างส่วนประเภทอาคาร เคร่ืองจกัรและสินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุน                             
ในการท าใหเ้สร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ของบริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี                             
1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

ค) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน                      
ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ โดยบริษทัฯไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และการวดัมูลค่าของค่าความนิยมซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2563 



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,080,539          537,807             334,847             38,935               

เงินลงทุนชวัคราว 21 -                        54,474               -                        -                        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 2,663,901          1,968,152          1,584,941          1,570,501          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                        -                        336,000             363,600             

สินคา้คงเหลือ 5 2,479,886          2,908,727          169,299             134,835             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 21 119,574             -                        66,999               -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 389,133             386,495             76,913               79,485               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,733,033          5,855,655          2,568,999          2,187,356          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 765,623             489,567             4,589,071          4,654,876          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน -                        -                        -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 3,651,804          3,876,118          558,283             558,283             

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 147,468             118,041             175,250             135,250             

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 8 -                        -                        4,698,446          4,681,946          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 7,805,622          8,028,141          1,002,387          1,078,874          

สิทธิการเช่า 10 -                        109,900             -                        -                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 446,796             -                        24,232               -                        

เงินมดัจาํค่าซือสินทรัพย ์ 1,200                 1,530                 -                        -                        

ค่าความนิยม 12 2,122,324          1,948,367          -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 13 150,115             150,495             10,449               15,300               

สินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํใหเ้สร็จสิน

   ตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 14 397,741             359,543             -                        -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 235,068             224,397             41,463               18,668               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 91,857               84,152               10,783               9,314                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,815,618        15,390,251        11,110,364        11,152,511        

รวมสินทรัพย์ 22,548,651        21,245,906        13,679,363        13,339,867        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสนัจากธนาคาร 15 3,488,106          1,800,279          1,875,000          743,000             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3 3,764,221          4,397,197          588,301 811,041             

เงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 1,344,433          1,389,601          1,102,501 1,179,521          

หุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 899,800             299,925             899,800             299,925             

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 103,476             31,020               7,270 612                    

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 33,932               32,613               456,910 868,994             

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัสินคา้ 19,955               21,468               -                        -                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,665               122,526             13,922               87,749               

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,190                 -                        1,190                 -                        

หนีสินหมุนเวียนอืน 347,972             304,768             84,992               79,638               

รวมหนีสินหมุนเวียน 10,030,750        8,399,397          5,029,886          4,070,480          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว 15 2,431,951          2,590,185          1,694,717          1,998,525          

หุน้กูร้ะยะยาว 16 1,598,959          2,198,310          1,598,959          2,198,310          

หนีสินตามสัญญาเช่า 9 220,438             77,352               16,218               151                    

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 252,168             243,487             42,075               38,938               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 375,703             257,595             -                        -                        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4,879,219          5,366,929          3,351,969          4,235,924          

รวมหนีสิน 14,909,969        13,766,326        8,381,855          8,306,404          

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 322,649,160 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 322,649             322,649             322,649             322,649             

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 322,583,844 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 322,584             322,584             322,584             322,584             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,164,354          2,164,354          2,164,354          2,164,354          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซือคืน 33,580               33,580               33,580               33,580               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 59,541               59,541               59,541               59,541               

                                      - บริษทัยอ่ย 153,094             153,094             -                        -                        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,619,452          4,693,041          2,717,449          2,453,404          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20,727               (198,239)           -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  7,373,332          7,227,955          5,297,508          5,033,463          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 265,350             251,625             -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,638,682          7,479,580          5,297,508          5,033,463          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,548,651        21,245,906        13,679,363        13,339,867        

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 4,682,319         4,317,926          492,899           1,069,531          

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 6 -                        -                         4,734               464,880             

   ดอกเบียรับ 9,344                -                         50,605             39,974               

   กาํไรจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุน

      ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                        150,671             -                       154,019             

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 52,105              -                         56,913             -                         

   อืน ๆ 153,385            134,378             44,971             53,090               

   รวม 214,834            285,049             157,223           711,963             

รวมรายได้ 4,897,153         4,602,975          650,122           1,781,494          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4,213,847         3,934,975          435,147           919,825             

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 69,220              64,005               8,222               10,222               

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 230,353            169,233             45,856             71,420               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                        21,545               -                       24,800               

รวมค่าใช้จ่าย 4,513,420         4,189,758          489,225           1,026,267          

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 383,733            413,217             160,897           755,227             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 52,884              (73,908)              -                       -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (3,810)               (17,664)              -                       -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (93,219)             (72,244)              (65,287)            (69,233)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 339,588            249,401             95,610             685,994             

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 17 (28,667)             (43,957)              (15,915)            (25,869)              

กาํไรสําหรับงวด 310,921            205,444             79,695             660,125             

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 301,777            203,803             79,695             660,125             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,144                1,641                 

310,921            205,444             

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 18

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.935 0.641 0.247 2.077

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 310,921            205,444             79,695             660,125             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 200,541            (31,333)              -                       -                         

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 114,353            14,410               -                       -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 314,894            (16,923)              -                       -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 625,815            188,521 79,695             660,125

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 601,889            176,382 79,695             660,125             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 23,926 12,139

625,815            188,521             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 11,515,719       13,161,344        1,283,184        3,164,790          

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 6, 8 -                        -                         290,707           1,648,169          

   ดอกเบียรับ 29,627              119,709             156,613           146,408             

   กาํไรจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุน

      ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                        150,671             -                       154,019             

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 112,856            -                         97,291             -                         

   อืน ๆ 447,868            408,353             146,198           162,455             

   รวม 590,351            678,733             690,809           2,111,051          

รวมรายได้ 12,106,070       13,840,077        1,973,993        5,275,841          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 10,878,919       12,047,637        1,190,175        2,635,239          

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 188,955            193,926             23,716             31,215               

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 746,685            526,609             160,652           216,912             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                        131,381             -                       133,748             

รวมค่าใช้จ่าย 11,814,559       12,899,553        1,374,543        3,017,114          

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 291,511            940,524             599,450           2,258,727          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 53,415              (26,785)              -                       -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (10,573)             (22,255)              -                       -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (275,573)           (202,138)            (200,653)          (199,041)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 58,780              689,346             398,797           2,059,686          

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 17 (50,893)             (129,491)            (13,065)            (58,743)              

กาํไรสําหรับงวด 7,887                559,855             385,732           2,000,943          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,274                560,735             385,732           2,000,943          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,613                (880)                   

7,887                559,855             

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 18

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.004 1.769 1.196 6.312

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 7,887                559,855             385,732           2,000,943          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 207,015            (111,039)            -                       -                         

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 19,063              229,573             -                       -                         

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิภาษีเงินได้ -                        (25,834)              -                       (1,665)                

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                        (1,365)                -                       -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 226,078            91,335               -                       (1,665)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 233,965            651,190 385,732           1,999,278

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 220,240            653,044 385,732           1,999,278          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,725 -1,854

233,965            651,190             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 58,780              689,346             398,797           2,059,686          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ

   (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 763,366            442,108             97,945             80,702               

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงจาก

      เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื 2,605                69,704               (88,767)            115,388             

   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธที์ยงัไม่เกิดขึนจริง 1,190                -                         1,190               -                         

   กาํไรจากการขาย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ ์สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (4,780)               (7,828)                (8,980)              (3,915)                

   กาํไรจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วม

      และการร่วมคา้ -                        (150,671)            -                       (154,019)            

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (42,842)             49,041               -                       -                         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์น 983                   -                         -                       -                         

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ

      ทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (16,709)             7,129                 201                  1,842                 

   โอนกลบัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (866)                  (8,162)                (957)                 (350)                   

   ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัสินคา้ 2,451                4,803                 -                       -                         

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21,033              61,186               3,368               10,173               

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                         (290,707)          (1,648,169)         

   รายไดด้อกเบีย (29,627)             (119,709)            (156,613)          (146,408)            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 274,458            198,255             199,709           195,697             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,030,042         1,235,202          155,186           510,627             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   เงินลงทุนในตราสารหนี (65,100)             (2,204)                (66,999)            (1,998)                

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (762,653)           (55,672)              119,852           (313,676)            

   สินคา้คงเหลือ 412,366            (403,308)            (34,665)            (54,206)              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,425                140,954             1,148               117,493             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (9,974)               46,743               (1,469)              (1,158)                

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (554,622)           103,604             (223,296)          260,791             

   หนีสินหมุนเวียนอืน 43,204              (118,193)            5,354               (131,619)            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 111,400            -                         -                       -                         

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 207,088            947,126             (44,889)            386,254             

จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (12,352)             (1,186)                (231)                 (392)                   

จ่ายภาษีเงินได้ (138,418)           (117,847)            (77,842)            (48,588)              

รับคืนภาษีเงินได้ 7,608                -                         -                       -                         

จ่ายค่ารับประกนัสินคา้ (3,964)               (4,057)                -                       -                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 59,962              824,036             (122,962)          337,274             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพิมขึน) (250,547)           (927,081)            60,286             (910,310)            

ซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ (40,000)             (325,734)            (56,500)            (326,734)            

เงินสดจ่ายจากการเรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย -                        -                         -                       (12,622)              

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซือเงินลงทุน -                        (253,086)            -                       (253,086)            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                        458,614             -                       458,614             

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 290,707            799,138             290,707           1,648,169          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 75,785              26,341               25,000             4,055                 

ซือและสร้างอาคาร อุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนและสินทรัพย์

   ทีรับรู้จากตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ (449,482)           (375,181)            (28,401)            (64,841)              

รับดอกเบีย 19,535              11,516               21,171             6,351                 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (354,002)           (585,473)            312,263           549,596             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) 1,687,827         (224,812)            1,132,000        (335,100)            

เงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) -                        10,183               (412,084)          (492,322)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 186,460            565,348             -                       550,000             

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (494,698)           (1,254,590)         (409,393)          (1,236,178)         

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                        1,300,000          -                       1,300,000          

ชาํระคืนหุน้กู้ -                        (300,000)            -                       (300,000)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน -                        108,331             -                       108,331             

ชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (40,636)             (5,191)                (5,733)              (1,259)                

จ่ายเงินปันผล -                        (303,932)            -                       (303,932)            

จ่ายเงินปันผลแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                        (15,913)              -                       -                         

จ่ายดอกเบีย (273,495)           (195,772)            (198,179)          (194,644)            

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,065,458         (316,348)            106,611           (905,104)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน (ลดลง) (228,686)           6,354                 -                       -                         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 542,732            (71,431)              295,912           (18,234)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 537,807            537,443             38,935             54,414               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,080,539         466,012             334,847           36,180               
-                        -                       

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หนีค่าซือและก่อสร้างสินทรัพยเ์พิมขึน (ลดลง) (78,792)             33,535               -                       -                         

   ซืออุปกรณภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                        3,763                 -                       -                         

   เงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยเ์พิมขึน (ลดลง) (330)                  (18,898)              -                       8,060                 

   โอนสินคา้คงเหลือไปอุปกรณ์ 33,184              15,324               -                       -                         

   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนไปสินทรัพยที์รับรู้จาก

      ตน้ทุนในการทาํใหเ้สร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ -                        50,504               -                       -                         

   โอนอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพยห์มุนเวียนอืน

      ไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 233,019            -                         2,132               -                         

   ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน -                        31,140               -                       31,140               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 20,221              -                         -                       -                         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม ส่วนของผูม้ี

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน ยงัไม่ได้ ผลต่างจาก เบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน มูลค่าหุน้ทุนซือคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองหุน้ทุนซือคืน จดัสรร การแปลงค่างบการเงิน และการร่วมคา้ รวม ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 322,584              2,164,354           (75,397)               646                     59,541                153,094              75,397                5,155,619           (55,457)                        (110,530)                      (165,987)             7,689,851           256,780               7,946,631           

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          560,735              -                                   -                                   -                          560,735              (880)                     559,855              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (27,199)               (110,065)                      229,573                       119,508              92,309                (974)                     91,335                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          533,536              (110,065)                      229,573                       119,508              653,044              (1,854)                  651,190              

จาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน -                          -                          75,397                32,934                -                          -                          (75,397)               75,397                -                                   -                                   -                          108,331              -                           108,331              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (303,932)             -                                   -                                   -                          (303,932)             -                           (303,932)             

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                                   -                          -                          (15,913)                (15,913)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 322,584              2,164,354           -                          33,580                59,541                153,094              -                          5,460,620           (165,522)                      119,043                       (46,479)               8,147,294           239,013               8,386,307           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 322,584              2,164,354           -                          33,580                59,541                153,094              -                          4,693,041           (130,101)                      (68,138)                        (198,239)             7,227,955           251,625               7,479,580           

ผลสะสมจากการเปลียนแปลง

   นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 2) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (74,863)               -                                   -                                   -                          (74,863)               -                           (74,863)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563

   - หลงัปรับปรุงใหม่ 322,584              2,164,354           -                          33,580                59,541                153,094              -                          4,618,178           (130,101)                      (68,138)                        (198,239)             7,153,092           251,625               7,404,717           

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,274                  -                                   -                                   -                          1,274                  6,613                   7,887                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          199,903                        19,063                         218,966              218,966              7,112                   226,078              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,274                  199,903                        19,063                         218,966              220,240              13,725                 233,965              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 322,584              2,164,354           -                          33,580                59,541                153,094              -                          4,619,452           69,802                          (49,075)                        20,727                7,373,332           265,350               7,638,682           

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           -                          
-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                           -                          

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน มูลค่าหุ้นทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 322,584                  2,164,354               (75,397)                   646                          59,541                    75,397                    3,083,488               5,630,613               

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,000,943               2,000,943               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              (1,665)                     (1,665)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              1,999,278               1,999,278               

จาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน -                              -                              75,397                    32,934                    -                              (75,397)                   75,397                    108,331                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                              -                              -                              -                              -                              -                              (303,932)                 (303,932)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 322,584                  2,164,354               -                              33,580                    59,541                    -                              4,854,231               7,434,290               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 322,584                  2,164,354               -                              33,580                    59,541                    -                              2,453,404               5,033,463               

ผลสะสมจากการเปลียนแปลง

   นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 2) -                              -                              -                              -                              -                              -                              (121,687)                 (121,687)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563

   - หลงัปรับปรุงใหม่ 322,584                  2,164,354               -                              33,580                    59,541                    -                              2,331,717               4,911,776               

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              385,732                  385,732                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              385,732                  385,732                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 322,584                  2,164,354               -                              33,580                    59,541                    -                              2,717,449               5,297,508               

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                   
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรใช้ควบคู่ไปกับ               
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดส่้งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์            
โดยท าให้ค  าส่ังซ้ือจากลูกคา้ของกลุ่มบริษทัลดลงอนัส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณ
ได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว                
และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น               
อยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.3 การเปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดเ้ปล่ียนประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
บางส่วนโดยยงัคงใชวิ้ธีคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเช่นเดิม ทั้งน้ี นบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2563 
เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 อายกุารให้ประโยชนเ์ดิม อายกุารให้ประโยชนใ์หม ่

อาคาร  7 - 30 ปี  14 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัร  3 - 20 ปี  6 - 40 ปี 
สินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุนในการท าให้เสร็จส้ิน
ตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้    3 ปี  6 ปี 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษทัย่อยดงักล่าวบนัทึกการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยใชวิ้ธีเปล่ียนทนัที ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว    
ต่องบการเงินส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี  

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี                       
ตามอายกุารให้
ประโยชน์เดิม 

มูลค่าตามบญัชี                        
ตามอายกุารให้
ประโยชน์ใหม ่ ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563    
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,978 2,978 - 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม 1,188 1,131 (57) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,790 1,847 57 

สินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุนในการท าให้เสร็จส้ิน
ตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 666 666 - 

หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 438 365 (73) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 228 301 73 

    
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือน                  
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563    

ค่าเส่ือมราคา 57 29 (28) 
ค่าตดัจ าหน่าย 53 16 (37) 
    
งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดเก้าเดือน                  
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563    

ค่าเส่ือมราคา 171 114 (57) 
ค่าตดัจ าหน่าย 158 85 (73) 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายตามประมาณอายุการให้ประโยชน์ใหม่คิดเป็นจ านวนเงินปีละ 112 ลา้นบาท และ             
66 ลา้นบาท ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าว ตามล าดบั 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ ์
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั   
ท่ีมีสาระส าคญัในระหว่างงวด ยกเวน้การเพ่ิมขึ้นของบริษทัย่อยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลขอ้ 8.2 
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1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ี มี                         
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ     
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีแก่ผูใ้ช้
มาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน                   
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวไดก้ าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น                         
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่รอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน  กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการ              
อย่างง่ายและวิธีการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูยื้ม 
ตามล าดบั 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล           
ขอ้ 2 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี               
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล  
ขอ้ 2 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.6 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติม
ทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ                    
และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางการบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาส้ินสุดในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของ                   
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
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- เลือกท่ีจะพิจารณาให้น ้าหนกัของขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้าหนกัท่ีนอ้ยในเทคนิคการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดบั 2 หรือระดบั 3 ของสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็น             
ตราสารหน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของ
ก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมาใช้
ประกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

1.7 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีส าหรับเร่ืองต่อไปน้ี                  
ท่ีเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

1.7.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตัดจ าหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัท                 
ในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 สินทรัพยท์างการเงินถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 หน้ีสินทางการเงินถูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธถ์ูกจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นต่อสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน                       
ตัดจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้ นก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณา                 
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นขั้น และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละขั้น โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน                    
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ
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1.7.2    สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ถูกวดัมูลค่าด้วยราคาทุน               
หกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุน
ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่า   
เร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่                 
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่
วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย                    
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

2. ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                
มาถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 1.5 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในระหว่าง           
งวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                    
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน             
การรายงาน           
ทางการเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงาน          
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 54,474 (54,474) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,968,152 (80,696) - 1,887,456 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 2,101 - 2,101 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 54,474 - 54,474 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  386,495 - (2,268) 384,227 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,876,118 (12,793) - 3,863,325 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  8,028,141 - (120,851) 7,907,290 
สิทธิการเช่า 109,900 - (109,900) - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 468,976 468,976 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 224,397 16,525 - 240,922 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 31,020 - 55,098 86,118 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  77,352 - 180,859 258,211 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,693,041 (74,863) - 4,618,178 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน             
การรายงาน            
ทางการเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงาน            
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,570,501 (4,210) - 1,566,291 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 363,600 (24,000) - 339,600 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 2,101 - 2,101 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการ          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,654,876 (126,000) - 4,528,876 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  1,078,874 - (2,132) 1,076,742 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 30,590 30,590 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,668 30,422 - 49,090 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 612 - 7,031 7,643 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  151 - 21,427 21,578 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,453,404 (121,687) - 2,331,717 
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2.1       เคร่ืองมือทางการเงิน 

 รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน              
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อสินทรัพยท์างการเงิน - สุทธิภาษีเงินได ้ (63,751) (123,368) 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ย                            
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - สุทธิ
ภาษีเงินได ้ (11,112) 1,681 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ                   
ทางการเงินมาถือปฏิบติั (74,863) (121,687) 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม 
 

มูลค่าตาม                      
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า                                                 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 มูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน                            
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 537,807 - 537,807 537,807 
เงินลงทุนชัว่คราว 54,474 54,474 - 54,474 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,968,152 - 1,968,152 1,968,152 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 489,567 - 489,567 489,567 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 2,101 - 2,101 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 3,050,000 56,575 2,995,526 3,052,101 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มูลค่าตาม                      
หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า                                                  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 มูลค่ายติุธรรม                          
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน                                  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,935 - 38,935 38,935 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,570,501 - 1,570,501 1,570,501 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,018,476 - 5,018,476 5,018,476 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 2,101 - 2,101 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 6,627,912 2,101 6,627,912 6,630,013 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน  

2.2       สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า            
ท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่า               
ซ่ึงเดิมถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย                                                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 227,358 16,584 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 51,280 22,038 
หกั: สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่า                       

ท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (3,366) (91) 
สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (15,825) (7,762) 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (20,498) (2,311) 
อื่น ๆ (2,992) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐาน             
การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16                          
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 235,957 28,458 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                                                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 108,372 763 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 344,329 29,221 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 86,118 7,643 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 258,211 21,578 

 344,329 29,221 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดิน 112,804 - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 176,782 28,458 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 163,030 1,040 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 16,360 1,092 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 468,976 30,590 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

3.1 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย                                                                                                 

(ตดัออกจากขอ้มูลทางการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้และบริการ - - 73 46 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้บุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียรับ - - 43 39 ร้อยละ 3.71 ต่อปี 

 (2562: 3.80 และ 5 ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 10 23 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายไดอ่ื้น - - 4 5 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 108 195 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัรา           

เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ถึง 16 

 (2562: ร้อยละ 3 ถึง 42) 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 3 - ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 3 2 ร้อยละ 3.71 ต่อปี 

 (2562: ร้อยละ 0.05 และ 3.80 ต่อปี) 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า     

ขายสินคา้และบริการ 42 83 1 14 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ 5 465 5 465 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ - - - 1 ร้อยละ 3.71 ต่อปี 

ค่าเช่ารับ 3 4 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีเช่าในอาคารอ่ืน        

ท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 3 4 3 4 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายไดอ่ื้น 5 2 1 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซ้ือสินคา้และบริการ 81 92 46 53 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราเฉลี่ย

ประมาณร้อยละ 2 ถึง 45             

(2562: ร้อยละ 2 ถึง 22) 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

ดอกเบ้ียรับ 8 - 8 - ร้อยละ 4 ต่อปี 
 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย                                                                                    
(ตดัออกจากขอ้มูลทางการเงินรวมแลว้) 

   

ขายสินคา้และบริการ - - 160 157 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - - 849 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ - - 132 113 ร้อยละ 3.71 ถึง 3.77 ต่อปี 
 (2562: ร้อยละ 3.59 และ 5 ต่อปี) 

ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีเช่าในอาคารอ่ืน        
ท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 50 67 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายไดอ่ื้น - - 11 15 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 229 331 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัรา           
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ถึง 16 

 (2562: ร้อยละ 3 ถึง 42) 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 3 7 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 11 4 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 11 12 ร้อยละ 3.71 ถึง 3.77 ต่อปี 
 (2562: ร้อยละ 0.05 และ 3.80 ต่อปี) 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า     
ขายสินคา้และบริการ 111 412 1 175 ใกลเ้คียงราคาท่ีขายให้บุคคลภายนอก 
เงินปันผลรับ 291 799 291 799 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - 120 - 33 ร้อยละ 3.59 ถึง 5, 10 และ 20 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ 10 11 1 - อตัราใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีเช่าในอาคารอ่ืน        

ท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 9 11 9 11 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 13 10 3 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 176 261 118 176 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราเฉลี่ย

ประมาณร้อยละ 2 ถึง 45                                
(2562: ร้อยละ 1 ถึง 29) 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    
ดอกเบ้ียรับ 25 - 24 - ร้อยละ 4 ต่อปี 

3.2 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)  
บริษทัยอ่ย - - 992,655 915,625 
บริษทัร่วม 27,999 95,916 4,183 3,233 
การร่วมคา้ 489 435 160 12 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 86,572 52,600 13,757 - 
หกั: แปลงสภาพดอกเบ้ียคา้งรับเป็นเงินลงทนุ - (59,737) - (59,737) 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (54,281) (50,773) (2,832) - 

รวม 60,779 38,441 1,007,923 859,133 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 77,814 113,052 
บริษทัร่วม 72,593 78,774 53,171 50,861 

รวม 72,593 78,774 130,985 163,913 
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3.3 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ                  
31 ธนัวาคม 2562 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 360,000 363,600 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - (24,000) - 
รวม - - 336,000 363,600 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 3,971,502 4,184,809 
บริษทัร่วม 14,000 14,000 14,000 14,000 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 1,205,737 905,131 1,044,469 749,418 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า จะเกิดขึ้น (454,114) (429,564) (440,900) (293,351) 
รวม 765,623 489,567 4,589,071 4,654,876 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 456,910 868,994 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 33,932 32,613 - - 
รวม 33,932 32,613 456,910 868,994 

3.4 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดเก้าเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 489,567 5,018,476 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงิน ฉบบัที่ 9 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - (150,000) 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 311,154 1,252,083 
ลดลงระหว่างงวด (60,607) (1,312,369) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 25,509 116,881 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 765,623 4,925,071 

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 32,613 868,994 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - 2,602,513 
ลดลงระหว่างงวด - (3,014,597) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,319 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 33,932 456,910 
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3.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,403 7,627 7,403 7,627 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและระยะยาวอื่น 50 607 50 607 

รวม 7,453 8,234 7,453 8,234 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 23,018 24,039 23,018 24,039 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและระยะยาวอื่น 151 1,262 151 1,262 

รวม 23,169 25,301 23,169 25,301 

3.6 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ              
ขอ้มูลทางการเงินขอ้ 20.5 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 23,662 28,333 35,105 24,878 

คา้งช าระ 3 - 12 เดือน 255 46,394 - - 
คา้งช าระมากกว่า 12 เดือน 46,394 - - - 

รวม 70,311 74,727 35,105 24,878 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (46,394) (46,394) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 23,917 28,333 35,105 24,878 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,213,125 1,555,163 265,214 370,906 

คา้งช าระ 3 - 12 เดือน 46,230 47,946 5,588 4,528 
คา้งช าระมากกว่า 12 เดือน 40,487 38,554 3,504 773 

รวม 2,299,842 1,641,663 274,306 376,207 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (73,704) (33,618) (1,288) (834) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,226,138 1,608,045 273,018 375,373 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,250,055 1,636,378 308,123 400,251 
ลูกหนีอ่ื้น      
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทนุ 31,140 31,140 31,140 31,140 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,105 14,704 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,237 64,437 957,539 869,627 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300 - - 2,701 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 303,477 225,410 271,280 271,838 
อื่น ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,212 9,787 18,111 21,664 
อื่น ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,368 116,690 20,975 52,445 
รวม 489,839 462,168 1,299,045 1,249,415 
หกั: แปลงสภาพดอกเบ้ียคา้งรับเป็นเงินลงทุน - (59,737) - (59,737) 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (75,993) (70,657) (22,227) (19,428) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 413,846 331,774 1,276,818 1,170,250 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,663,901 1,968,152 1,584,941 1,570,501 

5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวด                 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 82,637 16,313 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวด  (16,709) 201 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 65,928 16,514 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยาน 2563 บริษทัย่อยบางแห่งได้จ าน าสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนเงิน 175 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2562: 183 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                      

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 ร้อยละ ร้อยละ     
บริษัทร่วมในประเทศไทย       
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั  45.62  45.62 30,700 30,700 459,266 691,206 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  20  20 29,250 29,250 102,988 103,232 
บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั  40  40 115,400 115,400 73,738 83,844 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั  49  49 49,587 49,587 - 7,903 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั  20  20 110,000 110,000 166,569 134,640 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั  49  49 25,480 25,480 34,498 42,529 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั  49  49 147,000 147,000 177,787 170,576 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ       
Nuro Technology Incorporated   20.36  20.36 50,866 50,866 43,672 44,290 
บริษัทร่วมในต่างประเทศที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย       
Sakthi Auto Component Limited (ถือหุ้นโดย Sakthi           
Global Auto Holdings Limited ร้อยละ 77.04) 

 77.04  77.04 2,575,977 2,575,977 2,593,286 2,597,898 

รวม   3,134,260 3,134,260 3,651,804 3,876,118 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า                         
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 ร้อยละ ร้อยละ       
บริษัทร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 45.62 45.62 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 มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 115,400 115,400 - - 115,400 115,400 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49 49 49,587 49,587 - - 49,587 49,587 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 20 20 110,000 110,000 - - 110,000 110,000 
บริษทั เอ็ดช่า 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 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ         
Nuro Technology Incorporated  20.36 20.36 50,866 50,866 - - 50,866 50,866 

รวม   558,283 558,283 - - 558,283 558,283 
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6.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการลงทุน                   
ในบริษทัร่วมในขอ้มูลทางการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่ง                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 23,511 51,556 - - - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 288 - - - - - - - 
บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั (6,575) (637) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั (4,272) - - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 22,609 3,248 - - - 464,880 - 464,880 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 3,037 6,731 - - - - - - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 5,081 11,168 - - 4,734 - 4,734 - 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ         
Nuro Technology Incorporated (854) (871) 916 (188) - - - - 
Sakthi Global Auto Holdings Limited - (145,103) - (2,113) - - - - 
Sakthi Auto Component Limited 10,059 - 113,437 - - - - - 

รวม 52,884 (73,908) 114,353 (2,301) 4,734 464,880 4,734 464,880 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงิน       
เฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่ง                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทร่วมในประเทศไทย         
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 39,126 170,695 - (1,158) 271,067 226,069 271,067 226,069 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (244) 3,193 - (48) - - - - 
บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั (10,106) (7,359) - 454 - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั (14,611) (196) - (392) - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 44,722 98,112 - - - 548,280 - 548,280 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 6,875 12,120 - (26) 14,906 24,789 14,906 24,789 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 11,945 16,743 - (195) 4,734 - 4,734 - 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ         
Nuro Technology Incorporated (2,604) (4,419) 1,987 (1,906) - - - - 
Sakthi Global Auto Holdings Limited - (315,674) - 231,479 - - - - 
Sakthi Auto Component Limited (21,688) - 17,076 - - - - - 

รวม 53,415 (26,785) 19,063 228,208 290,707 799,138 290,707 799,138 
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 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ Sakthi Auto Component Limited (“SACL”) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
รวมถึงส่วนแบ่งก าไรขาดทุนและส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด               
วนัเดียวกนั ถูกบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินภายในท่ีจดัท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของ SACL โดยไม่ไดผ้า่น
การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ SACL 

 นอกจากน้ี ส่วนแบ่งขาดทุนและส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ Sakthi Global Auto Holdings Limited 
(“SGAH”) ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ถูกบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิงจากขอ้มูล
ทางการเงินภายในท่ีจดัท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของ SGAH ดว้ยเช่นกนั 

7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัอื่นควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
 ร้อยละ ร้อยละ     

การร่วมค้าในประเทศไทย       
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
 (ประเทศไทย) จ ากดั 

50 50 82,500 82,500 73,602 73,712 

บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ 
จ ากดั 

51 51 12,750 12,750 5,323 7,084 

บริษทั วรูม จ ากดั 40 40 80,000 40,000 68,543 37,245 
การร่วมค้าในต่างประเทศ       
AAPICO VinFast Auto Parts               

Co., Ltd. 
- - - - - - 

รวม   175,250 135,250 147,468 118,041 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทนุ มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
 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 
บริษทั วรูม จ ากดั 40 40 80,000 40,000 
การร่วมค้าในต่างประเทศ     
AAPICO VinFast Auto Parts Co., Ltd. - - - - 
รวม   175,250 135,250 
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7.2 การเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั วรูม จ ากดั มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม 100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมทุนจ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการขยายตวัและการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษทัฯเขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในบริษทัดงักล่าว             
เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิม  

7.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการลงทุน                  
ในการร่วมคา้ในขอ้มูลทางการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                 
(ประเทศไทย) จ ากดั (35) (30) - - - - 

บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั (666) (1,198) - - - - 
บริษทั วรูม จ ากดั (3,109) - - - - - 
AAPICO VinFast Auto Parts                          

Co., Ltd. - (16,436) - 16,711 - - 
รวม (3,810) (17,664) - 16,711 - - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                 
(ประเทศไทย) จ ากดั (109) (92) - - - - 

บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั (1,761) (2,286) - - - - 
บริษทั วรูม จ ากดั (8,703) - - - - - 
AAPICO VinFast Auto Parts                          

Co., Ltd. - (19,877) - - - - 
รวม (10,573) (22,255) - - - - 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
    (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   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 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 ฟอร์จจิ้ง 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 เทคโนโลยี 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 เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จ ากดั  15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท 100 100 15,000 15,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จ ากดั 15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท 100 100 15,000 15,000 
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 33 ลา้นบาท 33 ลา้นบาท 51 51 16,830 16,830 
บริษทั อาปิโก ฮโยจิน ออโตเ้ทค จ ากดั 30 ลา้นบาท -   55 - 16,500 - 
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 
AAPICO Motors Sdn. Bhd. 2 ลา้นริงกิต 2 ลา้นริงกิต 49 49 7,650 7,650 
AAPICO Maia, S.A.  6 ลา้นยโูร 6 ลา้นยโูร 100 100 1,136,810 1,136,810 
Sakthi Global Auto Holdings Limited 0.015 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 
0.015 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 
100 100 2,877,855 

 
2,877,855 

 

รวม     8,134,247 8,117,747 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (3,435,801) (3,435,801) 

สุทธิ     4,698,446 4,681,946 
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8.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ก)  ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั ไดย้ื่นจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย์
และอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

ข)  ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อาปิโก ฮโยจิน ออโตเ้ทค จ ากดั  ซ่ึงเป็น
บริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับยึดส าหรับประกอบ
รถยนต์ บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 30 ล้านบาท บริษทัฯได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 55     
ของทุนจดทะเบียนและไดจ้่ายช าระค่าหุ้นทั้งจ านวนแลว้ 

8.3  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                         

30 กนัยายน 2562 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากดั 84,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 150,000 
บริษทั อาปิโก สตรัสเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั 600,000 
Tenaga Setia Resources Sdn. Bhd. 15,031 

รวม 849,031 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                         
30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

9. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,028,141 1,078,874 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน                
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (120,851) (2,132) 

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 256,450 28,401 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 33,184 - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (69,699) (16,020) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (581,699) (86,736) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 260,096 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 7,805,622 1,002,387 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตสั้ญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 105 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท)  

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดน้ าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวนเงิน 
1,094 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 1,279 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

10. สิทธิการเช่า 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

รายการเคล่ือนไหว ขอ้มูลทางการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 109,900 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                          
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (109,900) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 - 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้น าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน                     
66 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

รายการเคล่ือนไหว ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 468,976 30,590 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 20,221 - 
ตดัจ าหน่าย (1,306) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (65,378) (6,358) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 24,283 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 446,796 24,232 

 บริษทัย่อยสองแห่งไดน้ าสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นท่ีดินและเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 จ านวนเงิน 184 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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12. ค่าความนิยม 
(หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม              

ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 229,368 229,368 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง้ จ ากดั (มหาชน) 1,152,332 1,152,332 
AAPICO Maia, S.A. 1,887,794 1,713,837 
บริษทัอื่น ๆ 5,162 5,162 

รวม 3,274,656 3,100,699 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,152,332) (1,152,332) 

สุทธิ 2,122,324 1,948,367 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสิน                    
ท่ีรับมาของ AAPICO Maia, S.A. ณ วนัท่ีไดม้าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและการวดัมูลค่าของค่าความนิยมซ่ึงยงั                         
ไม่แลว้เสร็จ 

13.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

รายการเคล่ือนไหว ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 150,495 15,300 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 19,146 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (30,909) (4,851) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,383 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 150,115 10,449 

14.  สินทรัพย์ท่ีรับรู้จากต้นทุนในการท าให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีสินทรัพยท่ี์รับรู้จากต้นทุนในการท าให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากับลูกค้าส าหรับ                   
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว ขอ้มูลทางการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  359,543 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน  95,424 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (85,380) 
ผลต่างจากการแปลค่างบการเงิน  28,154 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 30 กนัยายน 2563  397,741 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. เงินกู้ยืมจากธนาคาร 

15.1 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563                 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
รายการเคล่ือนไหว ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,981,545 3,179,804 
กูเ้พ่ิมระหว่างงวด 186,460 - 
ช าระคืนระหว่างงวด (494,698) (409,393) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 28,114 28,114 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 76,270 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 3,777,691 2,798,525 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (1,307) (1,307) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 3,776,384 2,797,218 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,344,433) (1,102,501) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 2,431,951 1,694,717 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับหนังสือการผ่อนผนัให้พกัการช าระคืนเงินกู้ยืม             
ระยะยาวเป็นระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือนตามล าดบั จากธนาคารบางแห่ง  

 บริษัทฯ 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารของบริษทัฯเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของ            
บริษทัฯเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัภายใตเ้ง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนั 
(Negative pledge)   

 สัญญาเงินกู้ยืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบัติและข้อก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงข้อห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้การให้กูย้ืม                                                          
แก่บริษทัในกลุ่ม และมีข้อก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน                                               
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษัทย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัย่อยบางส่วนค ้ าประกันโดย                    
การจ าน าสินคา้คงเหลือ สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคาร หนงัสือค ้าประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ
หรือบริษทัยอ่ย ภายใตเ้ง่ือนไขว่าจะไม่น าสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

15.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็น
จ านวนเงิน 4,062 ลา้นบาท 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ระยะยาว คือ หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุช่ือผู ้ถือและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ และคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี 

 หุ้นกูด้งักล่าวมีขอ้ก าหนดว่าดว้ยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเร่ืองการไม่จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น                   
ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้หรือด ารงไวเ้พ่ือการประกอบธุรกิจ การไม่น าทรัพยสิ์นไปก่อภาระผูกพนั และมีข้อก าหนดเร่ือง                 
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส 

17. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 25,699 42,733 15,688 26,679 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                  

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ             
ผลแตกต่างชัว่คราว 2,968 1,224 227 (810) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 28,667 43,957 15,915 25,869 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 44,218 133,802 17,023 61,036 
รายการปรับปรุงภาษเีงินไดข้องปีก่อน (11,585) - (11,585) - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                  

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ             
ผลแตกต่างชัว่คราว 18,260 (4,311) 7,627 (2,293) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 50,893 129,491 13,065 58,743 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญ ท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดสุทธิจากหุ้นสามัญ                 
ซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท/พนัหุน้) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 301,777 203,803 79,695 660,125 
     
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 

ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคนื - (4,777) - (4,777) 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 322,584 317,807 322,584 317,807 
     
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.935 0.641 0.247 2.077 

 (หน่วย: พนับาท/พนัหุน้) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,274 560,735 385,732 2,000,943 
     
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 

ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคนื - (5,576) - (5,576) 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 322,584 317,008 322,584 317,008 
     
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.004 1.769 1.196 6.312 

19. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ เงินปันผลจ่าย 
  (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                       

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 0.60 189,960 
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 0.36 113,972 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562   303,932 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

20.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับ    
การติดตั้งคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ การซ้ือเคร่ืองจกัรและการก่อสร้างอาคารจากบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
บาท 286.1 29.7 38.6 2.3 
เรนมินบิจีน 12.8 17.1 - - 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.1 - 0.1 

20.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช าระ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินลงทุน 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 223 223 77 77 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 25 25 25 25 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 68 68 68 68 

20.3 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการต่าง ๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตสั้ญญาดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระ ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี 6 2 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1 - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20.4 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัย่อยสองแห่งในประเทศไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ
เยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้
บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหน่ึงมีอายสัุญญา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบั
มีผลบังคบัถึงปี 2570 บริษัทย่อยในประเทศอีกสองแห่งได้ท าข้อตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้แก่บริษทัสองแห่ง                
ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยตามขอ้ตกลง บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละท่ีตกลงกนัต่อยอดขายสินค้า                     
บางชนิด ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายภายใตสั้ญญา
ขา้งตน้เป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท (2562: 17 ลา้นบาท) 

20.5 การค า้ประกัน 

ก) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อย           
ในต่างประเทศในวงเงิน 18 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อย            
อีกแห่งห น่ึงในต่ างประเทศในวงเงิน  9 ล้าน ริงกิตมาเลเซีย และ  10 ล้าน ริงกิตมาเลเซีย ตามล าดับ                         
(31 ธนัวาคม 2562: 10 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 8 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ตามล าดบั)                        

ค) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนาม                 
กลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

หนงัสือค ้าประกนั 
30 กนัยายน          

2563 
31 ธนัวาคม           

2562 
30 กนัยายน          

2563 
31 ธนัวาคม           

2562 

การปฏิบติังานตามสัญญา 31 ลา้นบาท 31 ลา้นบาท - - 
การใชไ้ฟฟ้าและอื่น ๆ 32 ลา้นบาท               

0.5 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย 

30 ลา้นบาท               
0.5 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย 

6 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 

ง)  บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเช่ือเครือข่ายธนกิจ เพื่อผูข้ายกับธนาคาร               
แห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพ่ือค ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ให้ผูข้ายสินคา้
ให้แก่บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าว สินเช่ือดังกล่าวมีวงเงิน 200 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ                  
31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัภายใตสั้ญญาขา้งตน้  
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20.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี   

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  
สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ สัญญาของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.0 30.08 - 30.14 มกราคม 2563 

20.7 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

บริษทัย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกนัสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยค านวณจากอตัราเงินเดือนขั้นต ่า                                                    
ท่ีก าหนดโดยส่วนงานประกันสังคมและสวสัดิการของมณฑลท่ีบริษทัย่อยตั้งอยู่ อย่างไรก็ตาม ตามข้อก าหนด                      
ของรัฐบาลกลางในเร่ืองดงักล่าว บริษทัย่อยตอ้งจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจากเงินเดือนจริง  หากเงินเดือนจริงอยู่ระหว่าง
อตัราเงินเดือนขั้นต ่าและขั้นสูงสุดท่ีก าหนดไว ้ดังนั้ น บริษัทย่อยอาจถูกประเมินเรียกเก็บเงินสมทบเพ่ิมเติม                  
จากหน่วยงานราชการของประเทศจีน  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ประเมินเงินสมทบท่ีต้องจ่ายเพ่ิมเติม                   
หากถูกประเมิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 19.0 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธันวาคม 2562: ไม่เกิน                   
16.7 ล้านเรนมินบีจีน) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติอื่น                     
ท่ีตั้งอยูใ่นมลฑลเดียวกนั และความเป็นไปไดท่ี้จะถูกประเมินอยูใ่นระดบัต ่า 

21. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลระดับ 2 ตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - กองทนุเปิด 119,574 54,474 66,999 - 

ในระหว่างงวดปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ส่วนงานผลิต                     
ช้ินส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจ าหน่าย
รถยนตแ์ละศูนยบ์ริการ

หลงัการขาย ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง                     
และตดัรายการ   
ระหว่างกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,189 2,991 1,492 1,321 1 6 4,682 4,318 - - 4,682 4,318 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 315 464 209 8 3 1 527 473 (527) (473) - - 
รวมรายได้ 3,504 3,455 1,701 1,329 4 7 5,209 4,791 (527) (473) 4,682 4,318 
ผลการด าเนินงาน             
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 367 255 28 10 (11) 6 384 271 - (9) 384 262 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้       - 151 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        49 (92) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (93) (72) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    340 249 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (29) (44) 
ก าไรส าหรับงวด    311 205 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 

ส่วนงานผลิต                     
ช้ินส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจ าหน่าย
รถยนตแ์ละศูนยบ์ริการ

หลงัการขาย ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง                     
และตดัรายการ   
ระหว่างกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,202 9,114 3,312 4,038 2 9 11,516 13,161 - - 11,516 13,161 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 896 1,134 497 20 6 9 1,399 1,163 (1,399) (1,163) - - 
รวมรายได้ 9,098 10,248 3,809 4,058 8 18 12,915 14,324 (1,399) (1,163) 11,516 13,161 
ผลการด าเนินงาน             
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 258 690 41 33 (7) 72 292 795 - (5) 292 790 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        - 150 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        43 (49) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (276) (202) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    59 689 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (51) (129) 
ก าไรส าหรับงวด    8 560 
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23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ                   
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากัด (บริษัทร่วม) เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท โดยบริษัทร่วมดังกล่าวจะเพ่ิม               
ทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 101.2 ลา้นบาท เป็น 121.2 ลา้นบาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท การลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 49.2  

24. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  
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