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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด (มหาชน)  

ความเห็นอย่างมีเงือนไขต่องบการเงินรวม 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย                 

(“กลุ่มบริษทั”) ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนรวม                   

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี

สินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั และ             

ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อาปิโก ไฮไทค จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ ยกเวน้ผลกระทบซึงอาจจะเกิดขึนจากเรืองทีกล่าวไวใ้นวรรค เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี

เงือนไขต่องบการเงิน งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อาปิโก ไฮไทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขต่องบการเงิน 

ก) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในต่างประเทศหนึงแห่ง คือ Sakthi Auto 

Component Limited (“SACL”) ซึงมียอดคงเหลือตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวนเงิน 2,456 ลา้นบาท (วิธีราคาทุน

จาํนวนเงิน 2,576 ลา้นบาท) ซึงถูกรวมเป็นส่วนหนึงในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม  

และส่วนแบ่งขาดทุนสาํหรับปีจาํนวนเงิน 19 ลา้นบาทจากบริษทัร่วมดงักล่าวไดถู้กรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

รวม และส่วนแบ่งขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศของบริษทัร่วมจาํนวนเงิน 123 ลา้นบาทไดถู้ก

รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั ตามทีแสดงในหมายเหตุประกอบ                           

งบการเงินขอ้ 12 ทงันี มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมดงักล่าวไดถู้กบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิง

จากขอ้มูลทางการเงินภายในทีจดัทาํขนึโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบหรือ        

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม โดยขา้พเจา้ไดรั้บการแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมแห่งนี               

วา่ไม่สามารถส่งรายงานการตรวจสอบให้ได ้เนืองจากไม่ไดรั้บการแต่งตงัให้เป็นผูส้อบบญัชีเพือตรวจสอบ

งบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทัร่วมแห่งนีเพอืวตัถุประสงคใ์นการรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการตรวจสอบอืนเพือให้เป็นทีพอใจเกียวกบัฐานะการเงินรวม

และผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัร่วมดังกล่าว ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่า                                

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งนีซึงแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนแบ่งขาดทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากการแปลงค่า     

งบการเงินต่างประเทศของบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 หรือไม่

เพียงใด เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 
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ข)   นอกจากนี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึง คือ Sakthi 

Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) และเงินใหกู้ย้ืมแก่และดอกเบียคา้งรับจาก SGAH จาํนวนเงิน              

779 ลา้นบาท และ 2,069 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงถูกรวมเป็นส่วนหนึงในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และ                

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัและลูกหนีอืน ตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ เนืองจาก 

SGAH ดาํเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนใน SACL จึงทาํใหมู้ลค่าทคีาดวา่จะไดรั้บคืนของบญัชีดงักล่าวขึนอยู่กบั

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ SACL เป็นหลกั ดงันนั จากการถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์

ตามทีกล่าวในขอ้ ก) ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนใน SGAH และ                 

เงินให้กูย้มืแก่และดอกเบียคา้งรับจาก SGAH และค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งในงบการเงินการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 หรือไม่เพียงใด 

ค) ตามทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ในการตรวจสอบงบการเงินรวมสาํหรับปี 2562 ขา้พเจา้

ไม่ไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมสาํหรับปี 2562 ของ SGAH (เดิมมีสถานะเป็นบริษทัร่วม

ของบริษทัฯก่อนทีจะเปลียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ยในเดือนตุลาคม 2562) ซึงกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนและขาดทุนจากการเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทุนซึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวม และส่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศของ SGAH ซึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการตรวจสอบอืนเพือใหเ้ป็นทีพอใจเกียวกบัผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัร่วม

ดงักล่าว ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสาํหรับปี 2562 จึงมีเงือนไขในเรืองส่วนแบ่ง

ขาดทุนและขาดทุนจากการเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทุน และส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากการแปลงค่า                      

งบการเงินต่างประเทศของบริษทัร่วมแห่งนีซึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ดว้ยเช่นกนั 

 นอกจากนี จากการเปลียนแปลงสถานะของ SGAH ตามทีกล่าวขา้งตน้ทาํใหเ้งินลงทุนใน SACL มีสถานะเป็น

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมสาํหรับปี 2562 ของ SACL 

ซึงกลุ่มบริษทัแสดงเงินลงทุนใน SACL เป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงิน

รวม และขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอืนเพือให้เป็นทีพอใจเกียวกบัฐานะการเงินรวมและผลการ

ดาํเนินงานรวมของบริษทัร่วมแห่งนี ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัสําหรับปี 2562                              

จึงมีเงือนไขในเรืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวทีแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

 ทงันี จนถึงปัจจุบนั การถูกจาํกดัขอบเขตโดยสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่คลีคลาย ความเห็นของขา้พเจา้

ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปีปัจจุบนัจึงมีเงือนไขในเรืองดงักล่าวดว้ย เนืองจากมีผลกระทบ   

ต่อการเปรียบเทียบตวัเลขปีปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                   

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืน ๆ ตามทีระบ ุ            

ในขอ้กาํหนดนนัดว้ย ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น  

ก) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 เกียวกบัการเปลียนประมาณการอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพยบ์างส่วนประเภทอาคาร เครืองจกัรและสินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้                     

เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหนึง โดยมีผลตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2563 

เป็นตน้ไป 

ข) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.2 เกียวกบัคดีฟ้องร้องทีเกียวขอ้งกบัการยดึหลกัประกนั

หุน้ของ SGAH ระหวา่งกลุ่มบริษทัและกลุ่ม Sakthi 

ค) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 เกียวกบัการไดม้าซึงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน

ต่างประเทศ โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่าของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนีสินทีรับมาดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซือ และการวดัมูลค่าของค่าความนิยมซึงเสร็จสินแลว้ในระหว่างปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯ

ไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมสาํหรับปี 2562 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพือสะทอ้นถึงมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยที์ระบุไดท้ีไดม้าและหนีสินทีรับมา ณ วนัทีซือ 

ทงันี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือนไขต่อกรณีขา้งตน้แตอ่ยา่งใด 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ คือ เรืองตา่ง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้              

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืองเหล่านี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ             

งบการเงิน ในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผิดชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้             

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรืองเหล่านี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

นอกจากเรืองทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรค เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขต่องบการเงิน เรืองสาํคญั                                   

ในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืองมีดงัต่อไปนี 

การด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์ในงบการเงินรวม และการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าเผือผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของเงินให้กู้ ยืมแก่และดอกเบียค้างรับจากบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามทกีล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง จาํกดั (มหาชน) (บริษทัย่อย) มี            

ผลขาดทุนสะสมเกินทุน บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีอาคารและอุปกรณ์ทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                                  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน 740 ลา้นบาท ซึงแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั นอกจากนี                             

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวตามมูลค่าสุทธิจาํนวนเงิน 542 ลา้นบาท                  

และมีเงินใหกู้ย้ืมรวมถึงดอกเบียคา้งรับสุทธิจากค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจากบริษทัยอ่ย

ดงักล่าวรวมเป็นจาํนวนเงิน 2,189 ลา้นบาท ซึงแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ ขา้พเจา้จึงใหค้วามสนใจ            

เป็นพิเศษเกียวกบัการพิจารณาค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ค่าเผือการดอ้ยค่าของอาคารและ

อุปกรณ์และค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของเงินให้กูย้ืมแก่และดอกเบียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย            

ในงบการเงิน เนืองจากบญัชีเหล่านีจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีสาํคญัของฝ่ายบริหารทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์        

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัยอ่ย รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติทีสาํคญั

ซึงทาํใหเ้กิดความเสียงเกียวกบัมูลค่าค่าเผอืการดอ้ยค่าและค่าเผือผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนของบญัชีดงักล่าว

ขา้งตน้ 

สาํหรับค่าเผอืการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนด            

หน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมถึงทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํแผนและคาดการณ์

กระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัยอ่ย โดยทาํความเขา้ใจในกระบวนการทีทาํใหไ้ดม้าซึงตวัเลขดงักล่าว และ

เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริงเพอืประเมินการใชดุ้ลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต รวมถึงเปรียบเทียบอตัราการเติบโต    

ระยะยาวกบัการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และการกาํหนดอตัราคิดลดโดยประเมินตน้ทุน      

ถวัเฉลียของเงินทุนและขอ้มูลอืน ๆ กบับริษทัอืนในอุตสาหกรรมทีเปรียบเทียบกนัได ้นอกจากนี ขา้พเจา้ได้

ประเมินขอ้สมมติในส่วนของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตและคาํนวณผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่

จะเกิดขึนเป็นรายตวัสําหรับเงินให้กูย้มืแก่และดอกเบียคา้งรับจากบริษทัย่อยดงักล่าว 
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การรวมธุรกิจ 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.2 และ 19 กลุ่มบริษทัไดเ้ปลียนสถานะเงินลงทุนใน Sakthi Global 

Auto Holdings Limited และ AAPICO Maia, S.A. จากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อย ตน้ทุนการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย                                  

มีมูลค่า 2,723 ลา้นบาท ผูบ้ริหารประเมินวา่รายการดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน                           

ทางการเงินฉบบัที 3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าทีระบุไดม้ีมูลค่ารวม 1,946 ลา้นบาท และมีค่าความ

นิยมทีเกิดขึนจากการรวมธุรกิจจาํนวนเงิน 777 ลา้นบาท การวดัมูลค่าของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนีสิน                           

ทีรับมา รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนนัเป็นส่วนหนึงในขนัตอนการปันส่วนราคาซือในการรวมธุรกิจ (Purchase 

Price Allocation) และวิธีทีใชใ้นการประเมินมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนันสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในเรืองการรวมธุรกิจและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                       

ทีเกิดขึนจากการรวมธุรกิจเนืองจากเป็นเรืองทีมีการใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญั วิธีการวดัมูลค่า รวมถึงขอ้มูลและ                        

ขอ้สมมติทีใชใ้นการคาํนวณนนัมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ขอ้สมมติฐานทีสาํคญั                       

เช่น อตัราคิดลดและอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนนัเกียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัของ

ผูบ้ริหาร 

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาการประเมินรายการรวมธุรกิจทีจดัทาํโดยผูบ้ริหารตามทีไดร้ะบุในหมายเหตุประกอบ                            

งบการเงินขอ้ 19 วา่รายการดงักล่าวนนัถือเป็นการรวมธุรกิจและมีการบนัทึกอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐาน                                     

การรายงานทางการเงินฉบบัที 3 วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง การอา่นสัญญาซือธุรกิจและพิจารณาว่า

บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามวิธีการทางบญัชีทีเหมาะสม มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ รวมถึงการประเมินวธีิการวดั

มูลค่าและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับสิงตอบแทนทีจ่ายซือธุรกิจ และตรวจสอบรายการจ่ายซือดงักล่าว ขา้พเจา้

ไดต้รวจสอบการระบุและการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ระบุไดที้ไดม้าและหนีสินทีไดรั้บมาจากการซือ

ธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติทีใชใ้นการวดัมูลค่า เช่น อตัราคิดลด และอตัราการประหยดั

ตน้ทุนในอนาคต โดยการสอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเกียวกบัขอ้สมมติต่าง ๆ ทีใชใ้นการคาํนวณซึงพิจารณา

จากขอ้มูลในอดีตและขอ้มูลจากแหล่งภายนอกประกอบ ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการคาํนวณค่าความนิยมทีเกิดขึน           

จากการรวมธุรกิจ ซึงเป็นผลต่างระหวา่งมูลค่าสิงตอบแทนทีจ่ายซือทงัหมดกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ              

ทีระบุไดท้ีไดม้าวา่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการระบุสินทรพัย ์                                           

ไม่มีตวัตนให้แก่หน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดทีจดัทาํโดยผูบ้ริหาร ตลอดจนความเพียงพอของการเปิดเผย

ขอ้มูล 
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ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั) ซึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้            

ความเชือมนัในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืนนัน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอา่นและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนนนัมี

ความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล               

ทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวใหผู้ม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือให้มี

การดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐาน                  

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง 

การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดแูลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

  



 
 

7 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตสุมผล คือ ความเชือมนั

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ                 

ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก                

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณอ์ยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง                 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนีดว้ย 

- ระบุและประเมินความเสียงทีอาจมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน              

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ

ความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจาก                

การทจุริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                       

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                     

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

- สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร               

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐาน           

การสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้  อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืองได ้
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- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่  

- รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ               

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ                  

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทไีดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบ                  

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง 

กบัความเป็นอิสระ และไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืน             

ซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการ              

ทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดใน             

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือ                 

ในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผูม้ีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 1 มีนาคม 2564 



บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 651,780,570        537,807,345        68,888,270          38,934,663          

เงินลงทุนชวัคราว 11 -                           54,474,476          -                           -                           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8, 9 2,846,045,362     1,968,152,354     1,351,846,226     1,502,762,571     

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 -                           -                           336,000,000        363,600,000        

สินคา้คงเหลือ 10 2,595,735,602     2,908,727,306     145,657,218        134,834,909        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 11 37,797,221          -                           11,000,082          -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ 21,075,127          9,197,080            10,234,871          659,843               

   อืน ๆ 413,516,937        377,297,084        89,900,095          78,825,029          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,565,950,819     5,855,655,645     2,013,526,762     2,119,617,015     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 637,151,949        489,566,750        4,356,578,480     4,654,876,185     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11 -                           -                           -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 3,579,023,481     3,876,117,630     568,283,233        558,283,233        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 137,255,391        118,041,418        175,250,000        135,250,000        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14, 19 -                           -                           4,682,947,045     4,681,946,445     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 7,773,139,050     7,931,869,313     1,025,304,940     1,078,874,158     

สิทธิการเช่า 16 -                           109,900,175        -                           -                           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 473,082,596        -                           21,049,034          -                           

คา่ความนิยม 18 1,094,249,487     1,020,920,282     -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 20 1,575,584,459     1,445,531,159     8,876,031            15,300,167          

สินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํใหเ้สร็จสิน

   ตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 21 434,604,208        359,542,593        -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                           -                           66,881,701          18,667,697          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 76,012,713 85,681,048          12,964,060          9,313,625            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,780,103,334   15,437,170,368   10,918,134,524   11,152,511,510   

รวมสินทรัพย์ 22,346,054,153   21,292,826,013   12,931,661,286   13,272,128,525   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 23 1,918,214,362 1,800,279,020     175,500,000        743,000,000        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 24 4,118,762,762 4,397,197,313     557,859,283        811,040,740        

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25 1,300,825,732 1,442,978,479     1,115,265,778     1,179,520,799     

หุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26 599,830,000 299,925,000        599,830,000        299,925,000        

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 81,770,313 31,019,636          6,365,781            611,783               

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 33,118,608 32,613,079          747,634,092        868,994,075        

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัสินคา้ 27 19,229,698 21,468,237          -                           -                           

หนีสินหมุนเวียนอืน

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,795,517 122,525,954        -                           87,748,723          

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 142,599,141 93,113,373          20,387,664          6,312,804            

   อืน ๆ 216,130,156        152,201,020        3,304,092            5,587,381            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 8,446,276,289     8,393,321,111     3,226,146,690     4,002,741,305     

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 25 3,997,519,159 2,823,900,655     2,865,436,365     1,998,524,597     

หุน้กูร้ะยะยาว 26 1,599,079,000 2,198,310,334     1,599,079,000     2,198,310,334     

หนีสินตามสัญญาเช่า 17 237,024,794 77,352,088          14,241,318          151,419               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 28 251,467,848 243,487,392        42,588,108          38,937,781          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 23,324,273 45,324,808          -                           -                           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 29 50,075,108 29,954,505          -                           -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 6,158,490,182     5,418,329,782     4,521,344,791     4,235,924,131     

รวมหนีสิน 14,604,766,471   13,811,650,893   7,747,491,481     8,238,665,436     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 322,583,844 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 322,583,844 322,583,844        322,583,844        322,583,844        

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 2,164,354,332 2,164,354,332     2,164,354,332     2,164,354,332     

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ทุนซือคืน 30 33,579,968 33,579,968          33,579,968 33,579,968

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 32 59,541,000 59,541,000          59,541,000          59,541,000          

                                       -  บริษทัยอ่ย 159,593,631 153,093,631        -                           -                           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,761,036,569 4,694,636,431     2,604,110,661     2,453,403,945     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (27,547,610) (198,238,660)       -                           -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  7,473,141,734 7,229,550,546     5,184,169,805     5,033,463,089     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 268,145,948 251,624,574        -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,741,287,682 7,481,175,120     5,184,169,805     5,033,463,089     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,346,054,153 21,292,826,013   12,931,661,286   13,272,128,525   

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 17,172,494,893 18,389,044,944 1,823,404,333   4,237,469,771   

รายไดอื้น

   เงินปันผลรับ 12, 14 -                         -                         352,787,730      1,648,169,459   

   กาํไรจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนใน

      บริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                         150,671,584      -                         154,018,788      

   อืน ๆ 625,099,601      569,697,325      207,884,607      194,353,247      

   รวม 625,099,601      720,368,909      560,672,337      1,996,541,494   

รวมรายได้ 17,797,594,494 19,109,413,853 2,384,076,670   6,234,011,265   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 16,054,462,118 16,701,806,643 1,695,247,807   3,493,192,000   

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 289,217,873      282,462,504      31,180,920        41,180,773        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,043,487,087   808,313,248      213,469,326      317,639,605      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 13,289,385        189,328,598      14,898,650        172,273,709      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั) 8, 9 (15,144,503)       -                         110,222,200      -                         

หนีสงสัยจะสูญ -                         507,760,914      -                         290,578,211      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 14 -                         11,375,000        19,999,400        2,099,194,298   

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทุน -                         563,903,582      -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 17,385,311,960 19,064,950,489 2,085,018,303   6,414,058,596   

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 412,282,534      44,463,364        299,058,367      (180,047,331)     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 122,149,083      124,491,293      -                         -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (20,786,027)       (9,102,786)         -                         -                         

รายไดท้างการเงิน 34,506,935        194,635,220      204,458,568      186,866,962      

ตน้ทุนทางการเงิน 33 (372,917,382)     (295,747,972)     (260,500,104)     (263,759,318)     

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 175,235,143      58,739,119        243,016,831      (256,939,687)     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 (12,153,087)       (224,785,479)     29,377,096        (138,930,721)     

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 163,082,056      (166,046,360)     272,393,927      (395,870,408)     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 147,764,296      (179,512,039)     272,393,927      (395,870,408)     

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,317,760        13,465,679        

163,082,056      (166,046,360)     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 36

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.46 (0.56) 0.84 (1.24)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 163,082,056      (166,046,360)     272,393,927      (395,870,408)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 293,127,006      (181,691,101)     -                         -                         

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (121,232,342)     146,731,642      -                         -                         

รายการทจีะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ

   ภาษีเงินได้ -                         (52,934,986)       -                         (5,677,458)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 171,894,664      (87,894,445)       -                         (5,677,458)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 334,976,720      (253,940,805) 272,393,927 (401,547,866)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 318,455,346      (264,698,626) 272,393,927      (401,547,866)     

ส่วนทเีป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16,521,374 10,757,821

334,976,720      (253,940,805)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 175,235,143      58,739,119        243,016,831      (256,939,687)     

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ

   (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 997,861,562      696,734,190      132,478,183      110,675,819      

   ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึนจริง

      ของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื (46,373,147)       96,637,289        11,811,805        155,048,010      

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการขาย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และ

      สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (8,106,669)         (4,880,751)         (7,928,226)         360,793             

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (101,363,056)     (115,388,507)     -                         -                         

   ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์น 3,556,027          14,318,890        -                         11,733,049        

   กาํไรจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วม

      และการร่วมคา้ -                         (150,671,584)     -                         (154,018,788)     

   ขาดทนุจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         109,786             -                         152,090             

   ขาดทนุจากการเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทุน -                         563,903,582      -                         -                         

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ -                         11,375,000        19,999,400        2,099,194,298   

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั) (15,144,503)       -                         110,222,200      -                         

   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ -                         507,760,914      -                         290,578,211      

   โอนกลบัการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (9,040,400)         (3,240,014)         (63,442)              (1,011,592)         

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                         -                         (352,787,730)     (1,648,169,459)  

   ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัสินคา้ 2,032,136          5,896,583          -                         -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 27,536,888        67,169,207        4,490,925          11,347,857        

   รายไดท้างการเงิน (34,506,935)       (194,635,220)     (204,458,568)     (186,866,962)     

   ตน้ทุนทางการเงิน 372,917,382      295,747,972      260,500,104      263,759,318      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,364,604,428   1,849,576,456   217,281,482      695,842,957      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   เงินลงทุนในตราสารหนี 16,677,255        22,756,141        (11,000,082)       18,002,465        

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (907,827,199)     681,125,210      320,648,203      (115,477,653)     

   สินคา้คงเหลือ 248,911,194      (458,486,179)     (10,758,867)       (28,641,642)       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (53,067,582)       339,057,936      (22,868,953)       321,642,906      

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 7,099,382          40,875,478        (3,650,435)         (2,444,452)         

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (329,908,526)     94,050,982        (251,695,147)     104,407,597      

   หนีสินหมุนเวียนอืน 113,414,904      (725,191,233)     (55,947,261)       (496,494,955)     

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 20,120,603        (184,617,383)     -                         -                         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 480,024,459      1,659,147,408   182,008,940      496,837,223      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (19,556,432)       (7,918,538)         (840,598)            (917,170)            

จ่ายค่ารับประกนัสินคา้ (4,270,674)         (7,630,945)         -                         -                         

หนีสูญไดรั้บคืน 100,000             8,868,660          100,000             410,000             

จ่ายภาษีเงินได้ (148,176,674)     (137,580,043)     (79,946,821)       (61,494,177)       

รับคืนภาษีเงินได้ 8,074,590          -                         -                         -                         

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 316,195,269      1,514,886,542   101,321,521      434,835,876      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) (128,723,447)     (929,781,158)     136,574,504      (1,214,224,090)  

ซือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (50,000,000)       (1,172,316,343)  (71,000,000)       (1,231,691,026)  

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         9,847,910          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                         458,613,673      -                         458,613,672      

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 295,217,791      799,138,072      352,787,730      1,648,169,459   

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 83,971,855        39,754,132        24,999,690        4,054,579          

ซือและสร้างอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนและสินทรัพยที์รับรู้

   จากตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ (637,564,788)     (1,002,744,276)  (82,147,550)       (212,917,488)     

รับดอกเบีย 28,991,232        192,785,410      22,589,324        9,636,769          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (408,107,357)     (1,614,550,490)  383,803,698      (528,510,215)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) 117,935,342      484,436,920      (567,500,000)     407,899,900      

เงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) -                         10,183,016        (121,359,983)     113,407,533      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,723,841,891   580,922,099      1,500,000,000   550,000,000      

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (786,819,250)     (1,591,415,606)  (696,385,000)     (1,534,370,000)  

ชาํระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (102,409,517)     (28,469,412)       (8,613,881)         (1,648,714)         

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ -                         1,300,000,000   -                         1,300,000,000   

ชาํระคืนหุน้กู ้ (300,000,000)     (300,000,000)     (300,000,000)     (300,000,000)     

จ่ายเงินปันผล -                         (303,932,442)     -                         (303,932,442)     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน -                         108,330,188      -                         108,330,188      

จ่ายดอกเบีย (371,803,674)     (292,065,486)     (261,312,748)     (261,491,774)     

จ่ายเงินปันผลแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย     -                         (15,912,816)       -                         -                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 280,744,792      (47,923,539)       (455,171,612)     78,194,691        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน (ลดลง) (74,859,479)       147,951,337      -                         -                         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 113,973,225      363,850             29,953,607        (15,479,648)       

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 537,807,345      537,443,495      38,934,663        54,414,311        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 651,780,570      537,807,345      68,888,270        38,934,663        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทไีม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หนีค่าซือและก่อสร้างสินทรัพยเ์พิมขึน (ลดลง) 51,033,934        (2,772,603)         -                         -                         

   ซืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                         63,278,500        -                         -                         

   เงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยล์ดลง (301,000)            (27,632,043)       -                         -                         

   โอนสินคา้คงเหลือไปอุปกรณ์ (73,120,910)       (214,033,053)     -                         -                         

   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปสินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้

      เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ -                         50,504,074        -                         -                         

   ลูกหนีจากการขายเงินลงทุนเพิมขึน -                         (31,139,611)       -                         (31,139,611)       

   โอนเงินใหกู้ย้มืเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (656,401,570)     -                         (656,401,570)     

   โอนดอกเบียคา้งรับเป็นเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         (59,736,902)       -                         (59,736,902)       

   โอนอุปกรณ์ สิทธิการเช่าและสินทรัพยห์มุนเวียนอืน

      ไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 233,019,176      -                         -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึน 76,875,470        -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนของผูม้ี

เบด็เสร็จอนื รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้ ผลต่างจากการ จากบริษทัร่วม ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน มูลค่าหุน้ทุนซือคืน บริษทัฯ บริษทัย่อย สํารองหุน้ทุนซือคืน จดัสรร แปลงค่างบการเงิน และการร่วมคา้ รวม ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 322,583,844         2,164,354,332      (75,396,629)          646,409                59,541,000           153,093,631         75,396,629           5,155,619,269      48,882,308           (214,869,367)        (165,987,059)        7,689,851,426      256,779,569         7,946,630,995      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี - ปรับปรุงใหม่

   (หมายเหตุ 19) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (179,512,039)        -                             -                             -                             (179,512,039)        13,465,679           (166,046,360)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสําหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (52,934,986)          (178,983,243)        146,731,642         (32,251,601)          (85,186,587)          (2,707,858)            (87,894,445)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (232,447,025)        (178,983,243)        146,731,642         (32,251,601)          (264,698,626)        10,757,821           (253,940,805)        

จาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 30) -                             -                             75,396,629           32,933,559           -                             -                             (75,396,629)          75,396,629           -                             -                             -                             108,330,188         -                             108,330,188         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (303,932,442)        -                             -                             -                             (303,932,442)        (15,912,816)          (319,845,258)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 322,583,844         2,164,354,332      -                             33,579,968           59,541,000           153,093,631         -                             4,694,636,431      (130,100,935)        (68,137,725)          (198,238,660)        7,229,550,546      251,624,574         7,481,175,120      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 322,583,844         2,164,354,332      -                             33,579,968           59,541,000           153,093,631         -                             4,693,040,777      (130,100,935)        (68,137,725)          (198,238,660)        7,227,954,892      251,624,574         7,479,579,466      

   - ตามทีรายงานไว้เดิม

รายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

   ทีระบุไดท้ไีดม้าและหนีสินทรัีบมาจาก

   การรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 19) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,595,654             -                             -                             -                             1,595,654             -                             1,595,654             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

   - หลังปรับปรุงใหม่ 322,583,844         2,164,354,332      -                             33,579,968           59,541,000           153,093,631         -                             4,694,636,431      (130,100,935)        (68,137,725)          (198,238,660)        7,229,550,546      251,624,574         7,481,175,120      

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลง

   นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 4) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             (74,864,158)          -                             -                             -                             (74,864,158)          -                             (74,864,158)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

   - หลังปรับปรุงใหม่ 322,583,844         2,164,354,332      -                             33,579,968           59,541,000           153,093,631         -                             4,619,772,273      (130,100,935)        (68,137,725)          (198,238,660)        7,154,686,388      251,624,574         7,406,310,962      

กาํไรสําหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             147,764,296         -                             -                             -                             147,764,296         15,317,760           163,082,056         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสําหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             291,923,392         (121,232,342)        170,691,050         170,691,050         1,203,614             171,894,664         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             147,764,296         291,923,392         (121,232,342)        170,691,050         318,455,346         16,521,374           334,976,720         

โอนไปสํารองตามกฎหมาย - บริษทัย่อย -                             -                             -                             -                             -                             6,500,000             -                             (6,500,000)            -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 322,583,844         2,164,354,332      -                             33,579,968           59,541,000           159,593,631         -                             4,761,036,569      161,822,457         (189,370,067)        (27,547,610)          7,473,141,734      268,145,948         7,741,287,682      

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

จดัสรรแลว้ 



บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน มูลค่าหุน้ทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 322,583,844           2,164,354,332        (75,396,629)           646,409                  59,541,000             75,396,629             3,083,487,624        5,630,613,209        

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             (395,870,408)         (395,870,408)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             (5,677,458)             (5,677,458)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             (401,547,866)         (401,547,866)         

จาํหน่ายหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 30) -                             -                             75,396,629             32,933,559             -                             (75,396,629)           75,396,629             108,330,188           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (303,932,442)         (303,932,442)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 322,583,844           2,164,354,332        -                             33,579,968             59,541,000             -                             2,453,403,945        5,033,463,089        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 322,583,844           2,164,354,332        -                             33,579,968             59,541,000             -                             2,453,403,945        5,033,463,089        

ผลสะสมจากการเปลียนแปลง

   นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 4) -                             -                             -                             -                             -                             -                             (121,687,211)         (121,687,211)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563

   - หลงัปรับปรุงใหม่ 322,583,844           2,164,354,332        -                             33,579,968             59,541,000             -                             2,331,716,734        4,911,775,878        

กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             272,393,927           272,393,927           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             272,393,927           272,393,927           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 322,583,844           2,164,354,332        -                             33,579,968             59,541,000             -                             2,604,110,661        5,184,169,805        

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

จดัสรรแลว้ 



1 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

คือ การผลิตและจาํหน่ายชินส่วนโลหะสําหรับรถยนต ์แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยึด ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯ              

อยูท่ี 99 หมู่ที 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบันไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก ทาํให้เกิด                           

การชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงทีกาํลังฟืนตัว และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายบริหารของ                            

กลุ่มบริษทัไดต้ิดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทอีาจเกิดขนึอยา่งต่อเนือง ทงันี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพนิิจใน

ประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง 

1.3 การเปลยีนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึงไดเ้ปลียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

บางส่วนโดยยงัคงใช้วิธีคิดค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงเช่นเดิม ทงันี นับจากวนัที 1 เมษายน 2563 

เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 อายกุารให้ประโยชน์เดิม อายกุารให้ประโยชนใ์หม ่

อาคาร  7 - 30 ปี  14 - 40 ปี 

เครืองจกัร  3 - 20 ปี  6 - 40 ปี 

สินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสิน

ตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้    3 ปี  6 ปี 

บริษทัย่อยดงักล่าวบันทึกการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยใช้วิธีเปลียนทันที ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าว                                            

ตอ่งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี  

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี                 

ตามอายกุารให้

ประโยชน์เดิม 

มูลค่าตามบญัชี             

ตามอายกุารให้

ประโยชนใ์หม ่ ผลตา่ง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธนัวาคม 2563    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 2,978 2,978 - 

หกั: ค่าเสือมราคาสะสม 1,316 1,224 92 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,662 1,754 (92) 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี                       

ตามอายกุารให้

ประโยชน์เดิม 

มูลค่าตามบญัชี        

ตามอายกุารให้

ประโยชนใ์หม ่ ผลตา่ง 

สินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสิน

ตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 666 666 - 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 527 413 114 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 139 253 (114) 

    

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563    

ค่าเสือมราคา 242 150 92 

ค่าตดัจาํหน่าย 241 127 114 

 ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายตามประมาณอายุการให้ประโยชน์ใหม่คิดเป็นจาํนวนเงินปีละ 119 ล้านบาท และ             

89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547               

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที  11 ตุลาคม 2559                       

ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล

จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขนึโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอนืในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (ซึงต่อไปนีเรียกว่า 

“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี (ซึงต่อไปนีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  
  จดัตงัขนึใน   อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั ผลิตชินส่วนโลหะสาํหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั ผลิตชินส่วนประกอบรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จาํกดั ออกแบบและผลิตแม่พมิพช์ินส่วนรถยนต ์          

และอุปกรณ์จบัยดึในการประกอบรถยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง จาํกดั (มหาชน) ผลิตชินส่วนยานยนต์ ไทย 100 100 
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  จดัตงัขนึใน   อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 

   รอ้ยละ ร้อยละ 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั ผลิตชินส่วนสาํหรับใชผ้ลติรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก เทคโนโลยี จาํกดั ยงัไม่ไดเ้ริมดาํเนินงาน ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ให้บริการฝึกอบรม ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก เวนเจอร์ จาํกดั กิจการร่วมลงทุน ไทย 100 100 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส ปทมุธานี จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล               

ดิสทริบิวชนั (ประเทศไทย) จาํกดั                

นาํเขา้ส่งออกยานพาหนะและอะไหล่ ไทย 97 97 

บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั เป็นทีปรึกษาและให้คาํแนะนาํ                   

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไทย 94 94 

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ไทย 76 76 

บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั  ผลิตชินส่วนและส่วนประกอบยานยนต ์ ไทย 60 60 

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํทางของรถยนตแ์ละ

อุปกรณอ์นื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ไทย 60 60 

บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ออกแบบและจาํหน่ายชินส่วนรถยนตแ์ละ             

แม่พมิพ ์

ไทย 51 51 

บริษทั อาปิโก ฮโยจิน ออโตเ้ทค จาํกดั ออกแบบและผลิตอุปกรณจ์บัยึดสําหรับประกอบ

รถยนต ์

ไทย 70 - 

New Era Sales (M) Sdn. Bhd. ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ มาเลเซีย 49 49 

Tenaga Setia Resources Sdn. Bhd. ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต์ มาเลเซีย 49 49 

AAPICO Motors Sdn. Bhd. ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต์ มาเลเซีย 49 49 

Kunshan Chaitai-Xincheng Precision 

Forging Co., Ltd. 

ผลิตและจาํหน่ายชินส่วนยานยนต์ จีน 100 100 

AAPICO Investment Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื สิงคโปร์ 100 100 

AAPICO Maia, S.A.  ผลิตชินส่วนยานยนต์ โปรตุเกส 100 100 

Sakthi Global Auto Holdings Limited ลงทนุในบริษทัอนื องักฤษ 100 100 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ     

บริษทั อาปิโก พลาสติก จาํกดั (มหาชน) 

(ถือหุ้นโดยบริษทั  อาปิโก ฟอร์จจิง 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100) 

ผลติและรับจา้งผลิตชินส่วนพลาสติก ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก พรีซิชนั จาํกดั                         

(ถือหุ้นโดยบริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง จาํกดั 

(มหาชน) ร้อยละ 100) 

ผลิตชินส่วนยานยนต์ ไทย 100 100 

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั             

(ถือหุ้นโดยบริษทั อาปิโก พลาสติก 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 24) 

อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ไทย 24 24 

AAPICO Engineering Sdn. Bhd. (ถือหุ้น

โดย Tenaga Setia Resources Sdn. Bhd. 

ร้อยละ 49 และ New Era Sales (M) Sdn. 

Bhd. ร้อยละ 51) 

ลงทุนในบริษทัอนื มาเลเซีย 49 49 
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  จดัตงัขนึใน   อตัราร้อยละ 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2563 2562 

   รอ้ยละ ร้อยละ 

AAPICO ITS Sdn. Bhd. (ถือหุ้นโดยบริษทั 

อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั ร้อยละ 49) 

ผลิตซอฟตแ์วร์ระบบนาํทางของรถยนตแ์ละ

จาํหน่ายอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

มาเลเซีย 29 29 

AAPICO Agueda, S.A. (ถือหุ้นโดย 

AAPICO Maia, S.A. ร้อยละ 100) 

ผลิตชินส่วนยานยนต์ โปรตุเกส 100 100 

Sakthi Portugal GmbH (ถือหุ้นโดย 

AAPICO Maia, S.A. ร้อยละ 100) 

บริการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค เยอรมนี 100 100 

AAPICO Motors (Kuantan) Sdn. Bhd.              

(ถือหุ้นโดยบริษทั AAPICO Motors Sdn. 

Bhd. ร้อยละ 100) 

ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ มาเลเซีย 49 - 

AAPICO Motors (Temerloh) Sdn. Bhd.               

(ถือหุ้นโดยบริษทั AAPICO Motors Sdn. 

Bhd. ร้อยละ ) 

ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต์ มาเลเซีย 49 - 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สีย

ในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุม

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึงจดัตงัในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลียน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึงเกิดขึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจาก                      

การแปลงค่างบการเงิน” ในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี

แลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย                    

ส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้และบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 



5 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง ) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขนึเพอืให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน  ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวไดก้าํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครืองมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ย

ค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับ                      

การบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน  

การนาํมาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการต่อไปนี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อ

สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่ตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีการ

อย่างง่ายและวิธีการทวัไปในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการคา้

และสินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา และเงินให้กูย้ืม ตามลาํดบั 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 

ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน การเปลียนแปลง

ในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  



6 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบติัเป็นครังแรกโดย

ปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  17 เรือง สัญญาเช่า และ                         

การตีความมาตรฐานบัญชีทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า                          

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับสัญญา

เช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง

ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบัติครังแรกโดย

ปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 

1 มกราคม 2564 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีแก่ผูใ้ชม้าตรฐาน  

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐาน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการผอ่นปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติม

ทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และ

เพอืให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีในช่วงเวลาทียงัมีความไมแ่น่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบตัิทางการบัญชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับการจดัทาํงบการเงินทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 

31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างไตรมาสที 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีในเรืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตามวิธีการอย่างง่าย การวดั

มูลค่ายตุิธรรมของตราสารหนี การดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละการกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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ในไตรมาสที  4 ของปี  2563 กลุ่ มบ ริษัทได้ประเมินผลก ระทบทางการเงินเกียวกับ รายการข้างต้นจาก                                

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดังนัน ในการจัดทํา                        

งบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการ                          

ผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีทีกลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงทีผ่านมา โดยไม่มี

ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

4.  ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือ                         

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือก

ปรับผลสะสมจากการเปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน                             

ปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนืองจากการนํามาตรฐาน

เหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน          

การรายงาน           

ทางการเงิน    

กลุ่มเครืองมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน            

การรายงาน             

ทางการเงิน        

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทนุชวัคราว 54,474 (54,474) - - 

ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื 1,968,152 (80,696) - 1,887,456 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 2,101 - 2,101 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน - 54,474 - 54,474 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  386,495 - (2,268) 384,227 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 3,876,118 (12,794) - 3,863,324 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 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 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 31,020 - 55,098 86,118 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า  77,352 - 180,859 258,211 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,694,636 (74,864) - 4,619,772 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน           

การรายงาน         

ทางการเงิน    

กลุ่มเครืองมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน             

การรายงาน            

ทางการเงิน       

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 1,570,501 (4,210) - 1,566,291 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการ          

ทีเกียวขอ้งกนั 363,600 (24,000) - 339,600 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - 2,101 - 2,101 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการ          

ทีเกียวขอ้งกนั 4,654,876 (126,000) - 4,528,876 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 1,078,874 - (2,132) 1,076,742 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 30,590 30,590 

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 18,668 30,422 - 49,090 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 612 - 7,031 7,643 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

หนีสินตามสัญญาเช่า  151 - 21,427 21,578 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,453,404 (121,687) - 2,331,717 
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4.1 เครืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบทีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัครังแรก แสดงไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพมิ (ลด) เพมิ (ลด) 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึต่อสินทรัพย ์    

ทางการเงิน - สุทธิภาษีเงินได ้ (63,751) (123,368) 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร     

หรือขาดทนุ - สุทธิภาษีเงินได ้ (11,112) 1,681 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงาน         

ทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (74,863) (121,687) 

ข) ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามทีกําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดมิ แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

มูลค่าตาม             

หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า                          

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

 มูลค่ายติุธรรม           

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 537,807 - 537,807 537,807 

เงินลงทุนชวัคราว 54,474 54,474 - 54,474 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,968,152 - 1,968,152 1,968,152 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 489,567 - 489,567 489,567 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 2,101 - 2,101 

เงินลงทุนระยะยาวอืน - - - - 

รวม 3,050,000 56,575 2,995,526 3,052,101 
  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่าตาม            

หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า                                       

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

 มูลค่ายติุธรรม           

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,935 - 38,935 38,935 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,570,501 - 1,570,501 1,570,501 

เงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5,018,476 - 5,018,476 5,018,476 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 2,101 - 2,101 

รวม 6,627,912 2,101 6,627,912 6,630,013 
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ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

4.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าทีเดิมจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อน

วนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 227,358 16,584 

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 51,280 22,038 

หกั: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งองิมีมูลค่าตาํ  (3,366) (91) 

สัญญาทีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (15,825) (7,762) 

ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (20,498) (2,311) 

อืน ๆ (2,992) - 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน     

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 235,957 28,458 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 108,372 763 

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 344,329 29,221 

   

อตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพมิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (ร้อยละต่อปี) 1.64 2.83 
   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประกอบดว้ย   

หนีสินตามสัญญาเช่าหมนุเวยีน 86,118 7,643 

หนีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 258,211 21,578 

 344,329 29,221 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบัติครังแรก                          

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทีดิน 112,804 - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 176,782 28,458 

เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 163,030 1,040 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณ์สาํนกังาน 16,360 1,092 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 468,976 30,590 



11 

5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมีการส่งมอบ

สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดร้ับหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการ

สินคา้รับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพมิ 

จาํนวนเงินทีกลุ่มบริษัทได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยงัมีภาระทีต้องโอนสินค้าให้แก่ลูกค้าแสดงไว้เป็น                            

“เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้มือไดป้ฏิบติัตามภาระทีระบุไวใ้นสัญญา

เสร็จสิน 

รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการส่วนใหญร่ับรู้เมือกลุ่มบริษทัให้บริการเสร็จสิน 

รายได้ดอกเบีย  

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2563 

รายได้ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบียทีแท้จริง โดยคาํนวณจากมูลค่าตามบัญชีขนัต้นของสินทรัพย ์              

ทางการเงิน เมือสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั  กลุ่มบริษทัจะยงัคงรับรู้รายไดด้อกเบียตาม

วิธีดอกเบียทีแท้จริง โดยจะคาํนวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผือผลขาดทุน               

ดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน) 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบียทีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริงและรับรู้

ตามเกณฑค์งคา้ง 

รายได้และค่าใช้จ่ายอืน 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอนืรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึง

กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด                    

จะตาํกว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถดุิบ 

แรงงาน และค่าโสหุ้ยในการผลิต 

 สินคา้ซือมาเพอืขายแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (วธีิเฉพาะเจาะจงสาํหรับรถยนต ์และวิธีเขา้ก่อนออกก่อนสาํหรับสินคา้อนื) 

หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า 

 วตัถุดิบ อะไหล่และว ัสดุสินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลียหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด                             

จะตาํกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้

 บริษทัยอ่ยบางแห่งบันทึกบญัชีสินคา้ซือมาเพือขายอืนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ผลจากการใช้นโยบายทีแตกต่างกนั                    

ไม่เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม 

5.4 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้และบริษทัย่อยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

5.5 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทนุ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์นั  

คา่เสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ (ยกเวน้

อุปกรณ์โรงงานบางประเภทคาํนวณตามจาํนวนหน่วยผลิตและวิธียอดคงเหลือลดลง) โดยประมาณ ดงันี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 40 ปี 

ห้องชุด  20 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  3 - 40 ปี 

ยานพาหนะและอปุกรณ์สาํนกังาน  5 - 10 ปี 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตงั 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน ์                         

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์                 

จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจากบญัชี 

5.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกู้ทีใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท์ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ให้พร้อมใช้หรือขายไดถู้กนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ันจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไดต้าม                          

ทีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกู ้ยืมอืนถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเกิดรายการ ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบดว้ยดอกเบียและ

ตน้ทนุอนืทีเกิดขนึจากการกูย้ืมนนั 
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5.7 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม                

ของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรบัรู้ส่วน

ทีสูงกว่านีเป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใด                       

ก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

 เพือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการให้กบัหน่วย

สินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) ทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิมขึนจาก

การรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพย ์                        

ทีก่อให้เกิดเงินสดตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน  และบริษทัฯไม่สามารถ

กลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนในการทําให้เสร็จสินตามสัญญาทีทํากบัลกูค้า และค่าตัดจําหน่าย 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการรวมธุรกิจซึงไดแ้ก่ ตน้ทุนการพฒันาเพือเพิม

ประสิทธิภาพการผลิต ตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยน์นั ณ วนัทีซือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการอืน

และตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลกูคา้ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยน์นัตามราคาทุน 

ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้แสดง

มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์นั 

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัและตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสินตามสัญญา                    

ทีทํากับลูกค้าอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการด้อยค่า                     

ของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์นัเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนในการทําให้เสร็จสินตามสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสินปี                        

เป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรบัรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีดงัต่อไปนี  

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ 3, 5 และ 10 ปี 

ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ตามจาํนวนหน่วยทีขายและตามวิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ               

การให้ประโยชน ์3 ปี 

ตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสินตามสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ ตามจาํนวนหน่วยทีขายและตามวิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ                

การให้ประโยชน ์3 และ 6 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่างพฒันา 

กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใชว้ิธีการทดสอบ    

การดอ้ยค่าทุกปีทังในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์นัและในระดบัของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทั           

จะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
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5.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา                      

จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมือสัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยที์ระบุได้

สาํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แตส่ัญญาเช่าระยะสัน

และสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทั

บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและหนีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตาม

สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุง                        

ดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสิน

ตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่า

เริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสนักว่า ดงันี 

ทีดิน  2 - 4 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 50 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 2 - 12 ปี 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและอุปกรณโ์รงงาน 2 - 5 ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

หนีสินตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จาํนวนเงิน              

ทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีหักด้วยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผ ันแปรทีขึนอยู่กับดัชนีหรือ                          

อตัราจาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอน

อยา่งสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินนัและการจ่ายค่าปรับเพอืการยกเลิกสัญญาเช่าหากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้

เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับันทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กับดชันีหรืออตัราเป็น

ค่าใชจ้่ายในงวดทีเหตุการณ์หรือเงือนไขซึงเกียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนนัไดเ้กิดขึน 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัรา

ดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะ

เพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่า                          

ตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลง                                 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าตาํ 

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์้างอิง                                  

มีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าสินทรัพยท์ีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึก

เป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท์ีเช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพยที์ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ

สัญญาเช่า 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ทกุวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

หรือสินทรัพยอ์ืนของกลุ่มบริษทัหากมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของ                               

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจาก                             

การดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันี มูลค่าทีคาดว่า

จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดร้ับจาก

สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาด

ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมลูค่า

ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึงสะทอ้นถึง

จาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อ                            

กับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูที้                             

ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกนัจัดตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินที                  

กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั                

เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

 กลุม่บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงกลุ่มบริษทั ถือว่า

เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนักงาน นอกจากนี กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ

พนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการ

ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ

พนกังานจะรับรู้ทนัทใีนงบกาํไรขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทงัจาํนวนในงบกาํไรขาดทนุทนัททีีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ  หรือเมือ

กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง 

5.12 เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 

 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเมือเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริษัท                                  

จะปฏิบติัตามเงือนไขทงัหมดของเงินอุดหนุนทีกาํหนดไว ้และกลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินอุดหนุนนนั   

 กลุ่มบริษัทแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเกียวข้องกับทีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอยู่ในหนีสินไม่หมุนเวียน                   

ในรูปของรายไดร้อการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินอุดหนุนค้างรับทีรัฐบาลจะจ่ายชดเชยให้กับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนแล้วในงบกําไรขาดทุนในงวดที                 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนเพือชดเชยค่าใช้จ่ายนัน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเกียวขอ้งกบัค่าใชจ้่ายรายการใด        

ตอ้งรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในงวดเดียวกบัค่าใชจ่้ายนนั  

 ผลประโยชน์จากการได้รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลในอัตราดอกเบียทีตํากว่าอัตราตลาดเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล               

เงินกู้ยืมดังกล่าวถูกรับรู้และวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลประโยชน์ของอัตราดอกเบียทีตาํกว่าอัตราตลาดต้อง               

วดัมูลค่าโดยใชผ้ลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้ืมเริมแรกและเงินทีไดรั้บ 

5.13 ประมาณการหนีสิน 

 กลุม่บริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณใ์นอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และ

มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และกลุ่ม

บริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

5.14 เครืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต ่1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการเฉพาะ

ในกรณีทีเป็นสินทรพัยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี

การคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา

ของรายการ  
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุม่บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรกเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมลูค่าในภายหลงั

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ

กิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมือกลุม่บริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนนัเพือ

รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็นการรับ

ชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทงันี               

ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ใน           

งบกาํไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุน 

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวหมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ีถือไวเ้พือคา้ เงินลงทุนใน      

ตราสารทุนซึงกลุ่มบริษัทไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และ

สินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไม่ไดรั้บชาํระเพยีงเงินตน้และดอกเบีย 

สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

ณ ว ันทีรับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ได้ถือไว้เพือค้า                       

เป็นตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน โดยไม่สามารถเปลียนการจดั

ประเภทในภายหลงัได ้ทงันี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของสินทรัพยท์างการเงินนีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในงบกาํไร

ขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายไดอ้ืนในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในกรณีทีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุน          

การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนนัในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

นอกจากนี เงินลงทุนในตราทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไม่มีขอ้กาํหนดให้

ประเมินการดอ้ยค่า  
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หนีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกสาํหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

การทาํรายการ และจดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

โดยใชว้ธีิดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขนึจากการตดัรายการหนีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแท้จริงนันด้วย ทังนี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแท้จริงแสดงเป็น             

ส่วนหนึงของตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน  

การตดัรายการของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเมอืสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัไดสิ้นสุดลง หรือ

ไดมี้การโอนสิทธิทีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ัน รวมถึงไดมี้การโอนความเสียงและผลตอบแทนเกือบ

ทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดมี้การปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีสินนนัแลว้ มีการยกเลิกภาระ

ผูกพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผูกพนันัน ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมีอยู่ให้เป็นหนีสินใหม ่       

จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซึงมีข้อกาํหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกาํหนดของหนีสินทีมีอยู่อย่างเป็น

สาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว

ในงบกาํไรขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม

ในงบกาํไรขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระ

ตามสัญญากับกระแสเงินสดทังหมดทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชําระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริง

โดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า  

ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พมิขนึอย่างมีนยัสาํคญันบัตงัแตก่ารรับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทั

วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหน้า 

ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พมิขึนอยา่งมีนยัสําคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก กลุ่มบริษทั         

วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุทีเหลืออยู่ของเครืองมือ      

ทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสียงดา้นเครดิตจะเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัเมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 

30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนนัมีการผิดสัญญาหรือดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนันมีการเพิมขึนของ

ความเสียงด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิดสัญญาหรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือ

ขอ้มูลภายนอกอืน เช่น อนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสาร 
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กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการคา้และสินทรัพย ์       

ทีเกิดตามสัญญา ดงันัน ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุของลูกหนีการคา้และ

สินทรัพยที์เกิดตามสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูล           

การคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมอืกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน               

ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกลุ่มบริษทัมีความตงัใจ      

ทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อน 1 มกราคม 2563 

 ลกูหนกีารค้า 

 ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึงโดยทวัไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ               

การวิเคราะห์อายหุนี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยบ์ันทึกใน                 

งบกาํไรขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทวัไป ซึงแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจาก

ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

           มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทําการสุดทา้ยของปี        

ส่วนมูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึงไปเป็นอีกประเภทหนึง กลุ่มบริษทัจะปรับมูลค่าของ            

เงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและ

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีโอนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอืน ของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภท

ของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน 

5.15 ตราสารอนุพนัธ์  

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เกยีวกบัสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพอืป้องกนัความเสียงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลียน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเริมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วย

มูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในงบกาํไรขาดทุน ทงันี กลุ่มบริษทัแสดงตราสาร

อนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหนีสินทางการเงินเมือมีมูลค่ายุติธรรม

นอ้ยกว่าศูนย ์ 
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กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ทีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือนเป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนหรือหนีสินไมห่มุนเวยีนอนื และสินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหนีสินหมุนเวียน ตามลาํดบั 

5.16 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของ                        

แต่ละกิจการนนั 

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงาน 

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.17 หุ้นทุนซือคืน 

 หุ้นสามญัซือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุ้น หากราคาขายของ

หุ้นสามญัซือคืนสูงกว่าราคาซือของหุ้นสามัญซือคืน บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซือคืน และ

หากราคาขายของหุ้นสามญัซือคนืตาํกว่าราคาซือของหุ้นสามญัซือคืน บริษทัฯจะนาํผลต่างหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน

ซือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลตา่งทีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 

5.18 การวัดมูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอนหนีสินให้ผูอ้ืน

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผู ้ขาย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า               

กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่อง

สําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่ม

บริษทัจะประมาณมูลค่ายตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล

ทีสามารถสังเกตไดท้ีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมลูค่ายติุธรรมนนัให้มากทีสุด  

ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินในงบการเงิน                      

แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทถีืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 
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5.19 ภาษเีงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจบุนั 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน                 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใช้อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้            

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราว                            

ทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํ                  

การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอ                     

ตอ่การนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการทีได้

บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

5.20 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคมุบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯควบคุม

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิออกเสียง               

โดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ หรือพนกังาน      

ของบริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ          

ในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง              

ในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที

ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

ต้นทุนในการทําให้เสร็จสินตามสัญญาทีทํากับลกูค้า 

ในการบันทึกรายจ่ายที เกิดขึนเพือใช้ในการปฏิบัติตามภาระทีต้องปฏิบัติให้สําเร็จในอนาคตเป็นสินทรัพย ์                      

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า รายจ่ายดงักล่าวมีความเกียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญาทีเกิดขึนและ    

คาดว่าจะเกิดขึน และมีความเกียวขอ้งกบัสัญญาไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจง และกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บคืนตน้ทุนดงักล่าว

ในอนาคตหรือไม่ รวมถึงการกาํหนดวิธีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว 
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 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทีกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึงหนงึ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมใน Tenaga Setia Resources Sdn. Bhd., New Era Sales 

(M) Sdn. Bhd., AAPICO Engineering Sdn. Bhd., AAPICO ITS Sdn. Bhd., AAPICO Motors Sdn. Bhd., AAPICO Motors 

(Kuantan) Sdn. Bhd. และ AAPICO Motors (Termerloh) Sdn. Bhd. ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง                

ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนทีน้อยกว่ากึงหนึง ทงันี เนืองจากกลุ่มบริษทัสามารถสังการกิจกรรมทีสําคญัของบริษทั

ดงักล่าวได ้ดงันนั บริษทัเหล่านีจึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั และตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่

วนัทีกลุม่บริษทัมีอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

 การไม่รวมงบการเงินของบริษัททีกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากงึหนึง 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทั อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จาํกดั ถึงแมว้่า     

กลุ่มบริษทัจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวมากกว่ากึงหนึง ทงันี เนืองจากสัญญาร่วมทุนระบุว่า เรืองทีมี

สาระสําคญัตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูร่้วมทุนแต่ละฝ่าย ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงพิจารณาว่า

กลุ่มบริษทัไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัดังกล่าว เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและไม่นํา             

มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไม่มีอาํนาจควบคุมใน Sakthi Auto Component Limited ถึงแม้ว่า              

กลุ่มบริษทัจะถือหุ้นบริษทัดงักล่าวมากกว่ากึงหนึง แตก่ลุ่มบริษทัไมส่ามารถสังการกิจกรรมทีสาํคญัของบริษทัดงักล่าวได ้

เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจึงถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมและไม่นาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 สัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

การกาํหนดอายสัุญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและ

สภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือก

นนั  

อัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิม 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนันจึงใช้อตัราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมของ             

กลุ่มบริษทัในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราการกูยื้มส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายใน

การกูย้ืมเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึงสินทรัพยที์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ                 

ทีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง 

 การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ 

 ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน                 

การประมาณมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินทีคาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณา

จากการเปลียนแปลงของราคาขายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ทีเกิดขนึภายหลงัวนัทีในงบการเงินและฝ่ายบริหารได้

ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินคา้ทีเสือมสภาพและเคลือนไหวชา้ โดยคาํนึงถึง                 

อายขุองสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนนั 
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 การจัดประเภทเงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเกยีวข้องกัน 

ในการจดัประเภทส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นรายการหมุนเวียน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน                

การประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บชาํระจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัภายในระยะเวลาหนึงปี 

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา 

 ในการประมาณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้าและสินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา             

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดย

คาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้า                

ทีมีความเสียงด้านเครดิตทีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทังนี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ                   

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงในอนาคต 

 กลุ่มบริษัทประมาณค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเกียวข้องกันโดยใช ้           

ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดและมูลค่าของหลกัประกนั 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี

การเปลียนแปลงเกิดขึน 

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ัน ในการนี ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า           

ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของ

สินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทงัการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

นนั ๆ 

ต้นทุนในการทําให้เสร็จสินตามสัญญาทีทํากับลกูค้า 

ในการบันทึกรายจ่ายที เกิดขึนเพือใช้ในการปฏิบัติตามภาระทีต้องปฏิบัติให้สําเร็จในอนาคตเป็นสินทรัพย ์                      

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า รายจ่ายดงักล่าวมีความเกียวขอ้งโดยตรงกบัสัญญาทีเกิดขึนและ         

คาดว่าจะเกิดขึน และมีความเกียวขอ้งกบัสัญญาไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจง และกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บคืนตน้ทุนดงักล่าว

ในอนาคตหรือไม่ รวมถึงการกาํหนดวิธีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าว 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษ ี           

ทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จาก           

ผลแตกตา่งชวัคราวและขาดทุนนนั ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 



24 

ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ  

ในการประเมินค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน                         

การประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกั

ตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลทีมีอยูเ่กียวกบัธุรกรรมการขายทีมีผลผกูพนัซึงไดเ้ขา้ทาํในลกัษณะของผูที้

ไม่มีความเกียวขอ้งกนัสําหรับสินทรัพยที์คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดทีสามารถสังเกตไดห้กัดว้ยตน้ทุนส่วน

เพิมในการจาํหน่ายสินทรัพยน์นั ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการคิดลดกระแส

เงินสด ซึงใชข้อ้มูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ทีกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดมี้ผล

ผกูพนัหรือการลงทุนในอนาคตทีสําคญัซึงจะทาํให้สินทรัพยน์ันดีขึน ทังนี ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อมูลค่าทีคาดว่าจะ

ได้รับคืนคือ อัตราคิดลดทีใช้ในแบบจาํลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตทีคาดการณ์และอัตรา              

การเตบิโตทีใชเ้พือการคาดการณ์ การประมาณการดงักล่าวส่วนใหญ่เกียวขอ้งกบัทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม 

และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอืนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึงกลุ่มบริษทัได้บันทึกไว้ในงบการเงิน 

สมมติฐานสําคญัทีใชใ้นการประเมินมลูค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนดงักล่าวไดเ้ปิดเผยและอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินขอ้ 18 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน  

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนกังาน

ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติต่าง ๆ  ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัรา

การขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 14,629 1,061 138 115 

เงินฝากธนาคาร 637,152 536,746 68,750 38,820 

รวม 651,781 537,807 68,888 38,935 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของกลุ่มบริษัทมีอ ัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ                  

0.01 ถึง 2.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.00 ถึง 3.00 ต่อปี) เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.5 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 ถึง 

0.375 ต่อปี) 
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8. รายการธุรกิจกับกจิการทีเกยีวข้องกัน 

8.1 รายการธุรกิจทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัทีเกิดขนึในระหว่างปีเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้ และเกณฑต์ามทีตกลง

กนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้และบริการ ราคาใกลเ้คียงกบัทีขายให้บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ ตามทีประกาศจ่าย 

ดอกเบียรบั ร้อยละ 3.71 - 5.00 ตอ่ปี (2562: ร้อยละ 3.59 - 5.00 ตอ่ปี) 

คา่เช่ารับ ราคาตามสัญญา  

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ ราคาตามสัญญา 

รายไดอื้น ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซือสินคา้และบริการ ตน้ทนุบวกกาํไรส่วนเพมิในอตัราเฉลียประมาณร้อยละ 3  และ 35 ขึนกบัประเภทสินคา้  

คา่ใชจ่้ายอืน ราคาตามสญัญา 

ดอกเบียจ่าย ร้อยละ 3.71 - 3.77 ตอ่ปี (2562: ร้อยละ 0.05 และ 3.59 - 3.78 ต่อปี) 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ขายสินค้าและบริการ     

บริษทัยอ่ย - - 247,106 218,686 

บริษทัร่วม 164,643 231,015 1,729 550 

รวม 164,643 231,015 248,835 219,236 

เงินปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - 57,570 849,031 

บริษทัร่วม 295,218 799,138 295,218 799,138 

รวม 295,218 799,138 352,788 1,648,169 

ดอกเบยีรับ     

บริษทัยอ่ย - - 175,796 185,629 

บริษทัร่วม 515 547 515 547 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 31,487 - 30,701 - 

รวม 32,002 547 207,012 186,176 

ค่าเช่ารับ     

บริษทัยอ่ย - - 1,776 1,776 

บริษทัร่วม 11,122 14,582 1,332 555 

รวม 11,122 14,582 3,108 2,331 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ     

บริษทัยอ่ย - - 70,155 76,498 

บริษทัร่วม 12,335 13,780 12,335 13,780 

รวม 12,335 13,780 82,490 90,278 

รายได้อืน     

บริษทัยอ่ย - - 14,869 17,805 

บริษทัร่วม 3,254 8,023 - 3,799 

การร่วมคา้ 3,928 - - - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 10,235 - - - 

รวม 17,417 8,023 14,869 21,604 

ซือสินค้าและบริการ     

บริษทัยอ่ย - - 345,484 511,145 

บริษทัร่วม 245,292 279,275 192,905 222,836 

รวม 245,292 279,275 538,389 733,981 

ค่าใช้จ่ายอืน     

บริษทัยอ่ย - - 25,977 15,413 

รวม - - 25,977 15,413 

ดอกเบยีจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 15,576 14,011 

รวม - - 15,576 14,011 

8.2 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนกีารค้าและลูกหนอีืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)  

บริษทัยอ่ย - - 1,046,543 915,625 

บริษทัร่วม 56,760 95,916 4,420 3,233 

การร่วมคา้ 284 435 10 12 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 73,193 52,600 - - 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ  (70,163) - (81,580) - 

 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - (50,773) - - 

หกั: แปลงสภาพดอกเบียคา้งรับเป็นเงินลงทุน - (59,737) - (59,737) 

รวม 60,074 38,441 969,393 859,133 
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   (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กจิการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 24)    

บริษทัยอ่ย - - 92,077 113,052 

บริษทัร่วม 97,687 78,774 78,225 50,861 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,603 - - - 

รวม 102,290 78,774 170,302 163,913 

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน    

บริษทัยอ่ย - - 360,000 363,600 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - - (24,000) - 

รวม - - 336,000 363,600 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 3,870,480 4,184,809 

บริษทัร่วม 4,000 14,000 4,000 14,000 

การร่วมคา้ 13,750 - 13,750 - 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,089,269 905,131 928,577 749,418 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (469,867) - (460,229) - 

 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - (429,564) - (293,351) 

รวม 637,152 489,567 4,356,578 4,654,876 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกยีวข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 747,634 868,994 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 33,119 32,613 - - 

รวม 33,119 32,613 747,634 868,994 

การบังคับหลักประกันหุ้นของ SGAH 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วมไดร้วมเงินให้กูย้ืมดงัตอ่ไปนี 

สัญญาเงินกูย้ืมปี 2560 

ในระหว่างไตรมาสที 2 ปี 2560 กลุ่มบริษทัไดใ้ห้เงินกูย้มืแก่ SGAH จาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 1,530 

ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 20 ต่อปี และครบกาํหนดชาํระทงัจาํนวนในวนัที 31 มีนาคม 2563 

สัญญาเงินกูย้ืมปี 2561 

ในระหว่างไตรมาสที 3 ปี 2561 บริษทัฯไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่ SGAH จาํนวนเงิน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 1,217 

ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 10 ต่อปี และครบกาํหนดชาํระภายใน 3 ปี  

เงินให้กูย้ืมทงัสองสญัญาไดรั้บการคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทัใหญ่ของ SGAH และโดย ABT Auto Investments 

Limited (“ABT”) ซึงเป็นบริษทัใหญ่ของ SGAH นอกจากนี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนั (Share Charge) เป็นหุ้น

จาํนวนร้อยละ 50.01 ใน SGAH ทีถือโดย ABT 
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ตอ่มาเมือวนัที 31 มีนาคม 2562 SGAH ไดผิ้ดนดัชาํระเงินตน้ทีถึงกาํหนดชาํระในเดือนมีนาคม 2562 ตามสัญญาเงินกูย้ืม

ของปี 2561 บริษัทฯซึงเป็นผูใ้ห้กู้เงินได้ดาํเนินการส่งคาํบอกกล่าว และหนังสือแสดงความต้องการการชําระหนี           

ถึง SGAH และ ABT ให้ชําระหนีทงัหมดภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมของปี 2560 และ 2561 โดยทนัที แต่ SGAH และ ABT 

ไม่ดาํเนินการชาํระคืนเงินกูยื้มดงักล่าว เป็นผลให้บริษทัฯสามารถดาํเนินการบงัคบัหลกัประกนัหุ้นภายใต ้Share Charge 

จาํนวนร้อยละ 50.01 ใน SGAH ซึงถือโดย ABT ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัฯไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิในฐานะเจา้หนี               

มีประกนั ในเดือนตุลาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สร็จสินการบงัคบัหลกัประกนัหุ้นภายใต ้Share Charge จาํนวนร้อยละ 50.01 

ใน SGAH ซึงถือโดย ABT ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯใน SGAH เพิมขึนจากร้อยละ 49.99  เป็นร้อยละ 100 และ

เปลียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิมโดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ

อา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร และมีขอ้สมมติทีสําคญัเกียวกบัอตัราการเติบโตของ

รายไดแ้ละอตัราคิดลด โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการวดัมลูค่าดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 564 บาท ในงบกาํไรขาดทุน

รวมของปี 2562 ทาํให้ SGAH ถือหุ้นในบริษทัดงัต่อไปนี 

ก) Sakthi Auto Component Limited (“SACL”) ซึงเป็นบริษัททีจดทะเบียนจัดตังในประเทศอินเดีย ในจํานวน             

ร้อยละ 77.04 ถึงแม ้SGAH จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงใน SACL เกินกึงหนึงแต่ยงัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ 

ABT (ผูถ้ือหุ้นใหญ่เดิม) SGAH จึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทแห่งนีเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม กลุ่มบริษทัอยู่

ระหวา่งดาํเนินการทางกฎหมายเพอืไดม้าซึงอาํนาจควบคุมใน SACL  

 น อกจาก นี  Oxy Capital ซึ งเป็น เจ้าห นี ที มีห ลักประกันของ Sakthi Services, S.A. (“SS”) ซึ งเป็ นบริษัท ที                   

จดทะเบียนจัดตังในประเทศโปรตุเกสและถือหุ้นโดย SACL จํานวนร้อยละ 100 ได้ดําเนินการตามสิทธิ                

การบังคบัยึดหลักประกันหุ้นของ Sakthi Portugal, S.A. (“SP”) ซึงถือหุ้นโดย SS จาํนวนร้อยละ 100 บริษัทฯ             

จึงไดเ้ขา้ซือหุ้นของ SP เป็นจาํนวนร้อยละ 100 ในราคา 24.5 ลา้นยูโร หรือ 823 ลา้นบาทจาก Oxy Capital ซึงเดิม

บริษทัฯถือหุ้นของบริษทัแห่งนีจาํนวนร้อยละ 77.04 โดยถือผา่น SGAH และ SACL 

ข) Sakthi Automotive Group USA, Inc. (“SAGUSA”) ซึงเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศสหรัฐอเมริกาใน

จาํนวนหุ้นร้อยละ 100 ปัจจุบนั บริษทัแห่งนีอยู่ภายใตก้ระบวนการพิทกัษท์รัพย ์(Receivership) และรอชาํระบญัชี 

SGAH ไดต้งัค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัแห่งนีทงัจาํนวน 

ปัจจุบัน มีการดาํเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายระหว่างกลุ่มบริษัทกับกลุ่ม Sakthi (“Sakthi”) อยู่หลายคดี              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีความคืบหนา้ทีสาํคญัในส่วนของคดีทีเกียวขอ้งจาํนวน 2 คดี ซึงผลของคดีอาจส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อจาํนวนหนีคงคา้งทงัหมดของ Sakthi ทีมีต่อกลุ่มบริษทั ซึงหมายความรวมถึงดอกเบีย ดอกเบียผิดนดัชําระ 

และค่าใชจ้่ายอนื ๆ รายละเอียดของ 2 คดีดงักล่าวมีดงัต่อไปนี  

ก) การดาํเนินการทางกฎหมายโดย ABT ซึงเป็นส่วนหนึงของ Sakthi กับกลุ่มบริษทั เพือโต้แยง้ในมูลค่าของหุ้น 

SGAH ทีกลุ่มบริษทัไดม้าจากกระบวนการบงัคบัหลกัประกนั 

ABT ไดด้าํเนินการยืนฟ้องกลุ่มบริษทัต่อศาลแพ่งประเทศองักฤษเพือโตแ้ยง้มูลค่าของหุ้น SGAH ทีประเมินโดย       

ผูป้ระเมินราคาอิสระทีว่าจา้งโดยกลุ่มบริษทั ซึงกลุ่มบริษทักาํลงัดาํเนินการเพือคดัคา้นขอ้โตแ้ยง้ของ ABT จนถึงทีสุด  

หากศาลมีคาํพพิากษาตดัสินให้กลุ่มบริษทัเป็นฝ่ายชนะคดี จะเป็นการยืนยนัว่ามูลค่าหุ้น SGAH ทีกลุ่มบริษทัไดม้า

จากการบังคบัหลกัประกนัเป็นไปตามการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระทีกลุ่มบริษทัว่าจา้ง อย่างไรก็ตาม       

หากศาลมีคาํพิพากษาตดัสินให้ ABT เป็นฝ่ายชนะคดี มูลค่าของหุ้น SGAH ทีกลุ่มบริษทัไดม้าจากกระบวนการ

บงัคบัหลกัประกนัจะถูกปรับให้เป็นไปตามทีศาลกาํหนด  
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ในกรณีทีศาลกาํหนดให้มูลค่าหุ้น SGAH เป็นไปตามที ABT โตแ้ยง้ทงัจาํนวน จะส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งทาํการ

ปรับมูลค่าหุ้น SGAH ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั และทาํให้กลุ่มบริษทัต้องแกไ้ขบญัชีให้สอดคลอ้ง

กบัส่วนต่างระหว่างมูลค่าหุ้น SGAH ทีกลุ่มบริษทัใชอ้า้งอิงกบัมูลค่าหุ้นทีถูกกาํหนดโดยศาล และหากศาลเห็นควร

กาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งปรับส่วนอืนใดอีก กลุ่มบริษทัจะตอ้งแกไ้ขบญัชีเพอืให้สอดคลอ้งกบัส่วนต่างดงักล่าวดว้ย 

ปัจจุบนั คดีดงักล่าวอยู่ในกระบวนการยืนคาํให้การของ ABT และกลุ่มบริษทัและจากการประเมินโดยทีปรึกษา    

ทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั กระบวนการไต่สวนและสืบพยานคาดว่าจะเริมตน้ไดใ้นไตรมาสที 4 ปี 2564 โดยวนั

และเวลาทีแน่ชดัของกระบวนการดงักล่าวยงัไม่ไดถู้กกาํหนดขนึ 

ข) การดาํเนินการทางกฎหมายโดยกลุ่มบริษทั เพอืบงัคบัหลกัประกนัตามสัญญาคาํประกนัโดยบุคคลจาํนวน 4 ฉบบั 

กลุ่มบริษทัไดย้ืนคาํขอให้มีการดาํเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศูนยอ์นุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

สิงคโปร์ (SIAC) เพือขอให้อนุญาโตตุลาการออกคาํชีขาดภายใต้ข้อกําหนดในสัญญาคาํประกันโดยบุคคล                

ทีเกียวขอ้งหรือเคยเกียวขอ้งกบั Sakthi เพอืเป็นประกนัหนีเงินกูย้ืมระหว่าง Sakthi กบักลุ่มบริษทัจาํนวนทงัสิน 4 ฉบบั  

ในกระบวนการพิจารณาคดีนี อนุญาโตตุลาการจะตอ้งพิจารณาว่า 1) กรรมการผูมี้อาํนาจเดิมของ SGAH จะตอ้ง

ชาํระหนีตามสัญญาคาํประกนัหรือไม่ 2) หากตอ้งชาํระ ตอ้งชาํระเป็นจาํนวนเท่าใด 

ทงันี ฝ่ายผูค้าํประกนัอา้งว่า อนุญาโตตุลาการควรรอฟังผลของคาํพิพากษาในคดีพิพาทเรืองมูลค่าหุ้น SGAH ซึง 

ABT เป็นฝ่ายยืนฟ้องในศาลแพ่งประเทศองักฤษก่อนออกคาํชีขาดในคดีนี แต่กลุ่มบริษทัไม่เห็นดว้ยและกาํลงัอยู่

ในระหว่างการดาํเนินการคดัคา้นและโตแ้ยง้เหตผุลดงักล่าวถึงทีสุด 

หากอนุญาโตตุลาการเห็นด้วยกบัเหตุผลของผูค้าํประกนั การออกคาํชีขาดของอนุญาโตตุลาการในคดีนีอาจมี                

ความล่าชา้ออกไปจนกว่าจะมีคาํพพิากษาในคดีพิพาทเรืองมูลค่าหุ้น SGAH โดยศาลแพง่ประเทศองักฤษ 

ในทางกลับกนั หากอนุญาโตตุลาการเห็นดว้ยกบัขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวของกลุ่มบริษทั อนุญาโตตุลาการจะดาํเนิน

กระบวนการพิจารณาคดีนีต่อไป และออกคาํชีขาดในคดีนีทันทีภายหลงัดาํเนินกระบวนการพิจารณาเสร็จสิน         

ในกรณีดงักล่าว ทีปรึกษาดา้นกฎหมายของกลุ่มบริษทัมีความเห็นว่า หนา้ทีในการชาํระหนีของผูค้าํประกนัภายใต้

สัญญาคาํประกันได้เกิดขึนแล้วตงัแต่ ABT ไม่สามารถทีจะชําระหนีตามทีกลุ่มบริษัททวงถามได้ เป็นกรณีที

อนุญาโตตุลาการควรดาํเนินการพิจารณาเพือชีขาดความรับผดิภายใตส้ัญญาคาํประกนัแยกต่างหากเป็นอีกกรณี 

ในกรณีขา้งตน้ หากศาลแพ่งประเทศองักฤษมีคาํพิพากษาตดัสินให้กลุ่มบริษทัชนะคดีพิพาทเรืองมูลค่าหุ้น SGAH 

ก็จะทาํให้ไมเ่กิดผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มบริษทั แต่หากมีคาํพิพากษาตดัสินในทางกลบักนั และ ABT เป็นฝ่ายชนะ

คดีดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะตอ้งมีการแกไ้ขบญัชีเพือให้สอดคลอ้งกบัส่วนตา่งของมลูค่าหุ้น SGAH ทีเกิดขนึ 

8.3 การเปลียนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปีสินสุดวนัที                    

31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 489,567 5,018,476 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงาน                        

ทางการเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบตัิครังแรก - (150,000) 

เพมิขึนระหวา่งปี  324,904 1,620,573 

ลดลงระหว่างปี  (196,181) (1,757,148) 

คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  (32,555) (32,555) 

การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน  51,417 (6,768) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  637,152 4,692,578 
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(หน่วย: พนับาท) 

เงินกูยื้มจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 32,613 868,994 

เพมิขึนระหวา่งปี  - 4,126,962 

ลดลงระหว่างปี  - (4,248,322) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน  506 - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  33,119 747,634 

8.4 การเปลียนแปลงของบญัชีค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื และเงินให้กูย้ืม

แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปี 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 

ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 50,773 - 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 ฉบบัที 9 มาถือปฏิบติัครังแรก - 4,210 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 19,390 77,370 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 70,163 81,580 

 การเพมิขนึของค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวนเงิน 77 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตงัสํารองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของดอกเบียคา้งรับจาก 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 429,564 293,351 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 ฉบบัที 9 มาถือปฏิบติัครังแรก - 150,000 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 32,555 32,555 

การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 7,748 8,323 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 469,867 484,229 

 การเพิมขึนของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของเงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท เกิดจากการตงัสํารองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของ

เงินให้กูย้ืมแก่ SAGUSA 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานทีให้แก่กรรมการและ

ผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 33,195 31,289 33,195 31,289 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและระยะยาวอืน 203 751 203 751 

รวม 33,398 32,040 33,398 32,040 



31 

8.6 ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการคําประกันวงเงินสินเชือให้แก่กิจการทีเกียวข้องกันตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  

งบการเงินขอ้ 38.5 

9. ลูกหนีการค้าและลกูหนีอืน 

9.1 รายละเอียดของลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื และอายหุนีของลกูหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนกีารค้า - กจิการทีเกยีวข้องกนั 

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระและคา้งชาํระไมเ่กิน 3 เดือน 51,775 28,333 35,068 24,878 

คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน - 46,394 - - 

คา้งชาํระมากกว่า 12 เดือน 46,202 - - - 

รวม 97,977 74,727 35,068 24,878 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (46,529) - (327) - 

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ - (46,394) - - 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั, สุทธิ 51,448 28,333 34,741 24,878 

ลกูหนกีารค้า - กจิการทีไม่เกยีวข้องกัน     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระและคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,591,569 1,555,163 294,760 370,906 

คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 13,237 47,946 1,535 4,528 

คา้งชาํระมากกว่า 12 เดือน 41,461 38,554 3,975 773 

รวม 2,646,267 1,641,663 300,270 376,207 

หกั: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (47,651) - (1,213) - 

 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - (33,618) - (834) 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,598,616 1,608,045 299,057 375,373 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 2,650,064 1,636,378 333,798 400,251 

ลกูหนอืีน     

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน 31,140 31,140 31,140 31,140 

เงินทดรองจ่าย - กิจการทไีม่เกียวขอ้งกนั 26,417 14,704 - - 

ดอกเบียคา้งรบั - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 21,576 64,437 991,760 869,627 

รายไดค้า้งรับ - กิจการทีเกยีวขอ้งกนั 300 - - 2,701 

รายไดค้า้งรับ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 103,980 225,410 51,398 204,100 

อนื ๆ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 10,384 9,787 24,145 21,664 

อนื ๆ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 94,466 116,690 20,204 52,445 

รวม 288,263 462,168 1,118,647 1,181,677 

หกั:  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (92,282) - (100,599) - 

 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - (70,657) - (19,428) 

หกั: แปลงสภาพดอกเบียคา้งรับเป็นเงินลงทุน - (59,737) - (59,737) 

รวมลกูหนีอืน - สุทธิ 195,981 331,774 1,018,048 1,102,512 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 2,846,045 1,968,152 1,351,846 1,502,763 
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9.2 การเปลียนแปลงของบญัชีค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืสาํหรับปี 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 150,669 20,262 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 9 มาถือปฏิบตัิครงัแรก 80,696 4,210 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) (47,699) 77,767 

ตดัจาํหน่าย (100) (100) 

การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 2,896 - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 186,462 102,139 

 การเปลียนแปลงของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีการคา้ของ AAPICO Maia, S.A. และดอกเบียคา้งรับจากบริษทัย่อย

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.4 ตามลาํดบั 

10. สินค้าคงเหลือ 

10.1 รายละเอียดของสินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน                       

ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 951,208 1,313,798 (10,748) (13,218) 940,460 1,300,580 

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดสิุนเปลือง 781,074 773,853 (40,029) (42,091) 741,045 731,762 

งานระหว่างทาํ 910,946 815,306 (22,820) (27,328) 888,126 787,978 

สินคา้ระหว่างทาง  26,105 88,407 - - 26,105 88,407 

รวม 2,669,333 2,991,364 (73,597) (82,637) 2,595,736 2,908,727 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน                      

ให้เป็นมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 80,755 59,498 (2,416) (3,513) 78,339 55,985 

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุสินเปลือง 61,793 84,173 (11,875) (10,149) 49,918 74,024 

งานระหวา่งทาํ 19,359 7,477 (1,959) (2,651) 17,400 4,826 

รวม 161,907 151,148 (16,250) (16,313) 145,657 134,835 

10.2 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกกลบัรายการการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ

เป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท (2562: 3 ลา้นบาท) (2562: เฉพาะของบริษทัฯ 1 ลา้นบาท) โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้

คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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10.3 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยบางแห่งได้จํานําสินค้าสําเร็จรูปเป็นจํานวนเงิน 318 ล้านบาท (2562: 183                 

ลา้นบาท) เพือเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร 

11. สินทรัพย์ทางการเงินอืน 

11.1 รายละเอยีดสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน ณ 31 ธนัวาคม 2563 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 

เงินลงทนุในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่น                  

กาํไรหรือขาดทนุ   

  กองทุนเปิดตราสารหนี 37,797 11,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 37,797 11,000 

  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 

เงินลงทนุในตราสารทุนทีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน   

  หลกัทรัพยที์ไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอนื - - 

11.2 รายละเอียดเงินลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2562 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 

เงินลงทนุชวัคราว   

 หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหนี) - มูลค่ายติุธรรม 54,474 - 

เงินลงทนุชวัคราว - สุทธิ 54,474 - 

เงินลงทนุทวัไป   

 ตราสารทนุทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด - 11,375 

 หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า - (11,375) 

เงินลงทนุทวัไป - สุทธิ - - 



 

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

  งบการเงินรวม

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

  2563 2562 2563 

  ร้อยละ ร้อยละ  

บริษัทร่วมในประเทศไทย     

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายชินส่วนยานยนต ์ 45.62 45.62 30,700 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายชินส่วนยานยนต ์ 20 20 29,250 

บริษทั มินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายชินส่วนยานยนต ์ 40 40 115,400 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอโิกะ จาํกดั จาํหน่ายแม่พมิพ ์ 49.20 49.00 59,587 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั จาํหน่ายยานพาหนะและอะไหล่ 20 20 110,000 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายชินส่วนยานยนต ์ 49 49 25,480 

บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายชินส่วนยานยนต ์ 49 49 147,000 

บริษัทร่วมในต่างประเทศ     

Nuro Technology Incorporated  ให้บริการขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 20.36 20.36 50,866 

บริษัทร่วมในต่างประเทศทีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย     

Sakthi Auto Component Limited (ถือหุ้นโดย Sakthi Global 

Auto Holdings Limited ร้อยละ 77.04) 

ผลิตและจาํหน่ายชินส่วนยานยนต ์ 77.04 77.04 2,575,977 

รวม    3,144,260 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือการดอ้ยค่า                     

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                          

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทัร่วมในประเทศไทย         

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อนิดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 45.62 45.62 30,700 30,700 - - 30,700 30,700 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 20 20 29,250 29,250 - - 29,250 29,250 

บริษทั มินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 40 40 115,400 115,400 - - 115,400 115,400 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอโิกะ จาํกดั 49.20 49.00 59,587 49,587 - - 59,587 49,587 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 20 20 110,000 110,000 - - 110,000 110,000 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 49 49 25,480 25,480 - - 25,480 25,480 

บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 49 49 147,000 147,000 - - 147,000 147,000 

บริษัทร่วมในต่างประเทศ         

Nuro Technology Incorporated  20.36 20.36 50,866 50,866 - - 50,866 50,866 

รวม   568,283 558,283 - - 568,283 558,283 
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12.2 การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 ในวันที 13 พฤศจิกายน 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสามัญ เพิมทุนของ                          

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท โดยบริษทัร่วมดงักล่าวไดเ้พิมทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน

เงิน 20 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 101.2 ลา้นบาท เป็น 121.2 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 

20,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท การลงทุนในหุ้นสามญัเพิมทุนครังนีทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

เพมิขึนจากเดิมร้อยละ 49.00 เป็นร้อยละ 49.20 

12.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืและเงินปันผลรับ  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการลงทุนในบริษทัร่วม        

ในงบการเงินรวม และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทร่วมในประเทศไทย         

บริษทั เอเบิล ซาโน่             

อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 

70,600 207,424 - (3,171) 271,067 226,069 271,067 226,069 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์              

(ประเทศไทย) จาํกดั 

2,029 6,730 - (39) 4,511 - 4,511 - 

บริษทั มินท ์อาปิโก     

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(7,707) (6,684) - 364 - - - - 

บริษทั ไทย ทาคากิ                 

เซอโิกะ จาํกดั 

(5,033) (2,261) - (314) - - - - 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์             

(ไทยแลนด ์) จาํกดั 

57,473 77,861 - - - 548,280 - 548,280 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก               

ออโตโมทีฟ จาํกดั 

11,648 14,329 - (21) 14,906 24,789 14,906 24,789 

บริษทั ซูมิโน อาปิโก               

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

17,597 22,199 - (296) 4,734 - 4,734 - 

บริษัทร่วมในต่างประเทศ         

Sakthi Global Auto Holdings 

Limited 

- (315,674) - 231,479 - - - - 

Nuro Technology Incorporated (5,006) (5,904) 1,534 (1,501) - - - - 

Sakthi Auto Component Limited (19,452) 126,471 (122,766) (66,637) - - - - 

รวม 122,149 124,491 (121,232) 159,864 295,218 799,138 295,218 799,138 

 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของ Sakthi Auto Component Limited (“SACL”) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

ถูกบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินภายในทีจดัทาํขึนโดยฝ่ายบริหารของ SACL 

 นอกจากนี ส่วนแบ่งขาดทุนและส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของ Sakthi Global Auto Holdings Limited 

(“SGAH”) จนถึงวนัทีเปลียนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย ถูกบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินภายใน

ทีจดัทาํขึนโดยฝ่ายบริหารของ SGAH ดว้ยเช่นกนั  
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12.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมทีมีสาระสาํคญั  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทัร่วมทีถือโดยบริษทัฯ 

บริษทัร่วม                    

ทีถือโดยบริษทัยอ่ย 

 บริษทั เอเบิล ซาโน่              

อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์                

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

Sakthi Auto               

Component Limited 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,106 1,473 1,335 2,089 1,106 1,016 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 464 525 282 329 3,494 3,614 

หนีสินหมุนเวยีน (446) (419) (856) (1,876) (1,436) (1,316) 

หนีสินไม่หมุนเวยีน (48) (64) (31) (33) (1,002) (1,036) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 1,076 1,515 730 509 2,162 2,278 

ส่วนไดเ้สียทีไม่อาํนาจควบคุม - - - - (185) (154) 

 1,076 1,515 730 509 1,977 2,124 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 45.62 45.62 20.00 20.00 77.04 77.04 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียในสินทรัพย ์- สุทธิ 491 691 146 102 1,523 1,636 

ค่าความนิยม - - 33 33 970 1,000 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - (37) (38) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 491 691 179 135 2,456 2,598 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทัร่วมทีถือโดยบริษทัฯ 

บริษทัร่วม                       

ทีถือโดยบริษทัยอ่ย 

 บริษทั เอเบิล ซาโน่                    

อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์       

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

Sakthi Global Auto     

Holdings Limited 

Sakthi Auto           

Component Limited 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562* 2563 2562** 

รายได ้ 2,197 3,316 4,004 8,018 - 9,164 2,921 1,076 

กาํไร (ขาดทุน) 154 458 253 219 - (631) (25) 174 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - (7) - - - 463 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 154 451 253 219 - (168) (25) 174 

*  ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับงวดตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 ถึงวนัทีเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทุน 

** ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับงวดตงัแต่วนัทีเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทุนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2562 
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13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีกลุ่มบริษทัและบริษทัอนืควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียด ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน                    

เงินลงทนุ ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี               

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

  ร้อยละ ร้อยละ     

การร่วมค้าในประเทศไทย        

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

ชินส่วนยานยนต ์

50 50 82,500 82,500 73,558 73,712 

บริษทั อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ 

จาํกดั 

จาํหน่ายอุปกรณ์             

ในรถยนต ์

51 51 12,750 12,750 4,770 7,084 

บริษทั วรูม จาํกดั จาํหน่าย

รถจกัรยานยนต ์

40 40 80,000 40,000 58,927 37,245 

รวม    175,250 135,250 137,255 118,041 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 2563 2562 2563 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ   

การร่วมค้าในประเทศไทย     

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 50 50 82,500 82,500 

บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั 51 51 12,750 12,750 

บริษทั วรูม จาํกดั 40 40 80,000 40,000 

รวม   175,250 135,250 

13.2  การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เมือวนัที 27 มกราคม 2563 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั วรูม จาํกดั มีมติอนุมัติเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั              

จากเดิม 100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพมิทุนจาํนวน 10,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไวหุ้้นละ 

10 บาท เพอืรองรับการขยายตวัและการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษทัฯเขา้ซือหุ้นเพมิทุนในบริษทัดงักล่าวเพอืคงสัดส่วน

การถือหุ้นเดิม  
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13.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนและส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการลงทุนในการร่วมค้า                

ในงบการเงินรวม และกลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ส่วนแบ่งขาดทุน 

ส่วนแบ่งกาํไร                 

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน เงินปันผลรับ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                    

(ประเทศไทย) จาํกดั (154) (119) - - - - 

บริษทั อาปิโก อิเลก็ทรอนิกส์ จาํกดั (2,314) (2,963) - - - - 

บริษทั วรูม จาํกดั  (18,318) (2,755) - - - - 

AAPICO VinFast Auto Parts              

Co., Ltd. - (3,266) - (16,610) - - 

รวม (20,786) (9,103) - (16,610) - - 

13.4 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ทีมีสาระสาํคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

(หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั อาปิโก โซเดเซีย               

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั วรูม จาํกดั 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 2,862 3,345 45,364 94,338 

สินทรัพยห์มุนเวียน 22,532 22,362 91,942 1,977 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 121,857 121,856 46,321 3,746 

หนีสินหมุนเวยีน (136) (140) (36,309) (6,948) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 147,115 147,423 147,318 93,113 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 40 40 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 73,558 73,712 58,927 37,245 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

(หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                    

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั วรูม จาํกดั 

 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 147 269 40,778 12 

ขาดทุน (308) (237) (45,795) (6,887) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (308) (237) (45,795) (6,887) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาํหรับปี 2563 และ 2562 

   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนทีเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทัย่อยในประเทศไทย         

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 - - 

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 800 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท 100 100 1,164,139 1,164,139 - 150,000 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 19,999 19,999 - - 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 100 100 120,000 120,000 - 84,000 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จาํกดั 65 ลา้นบาท 65 ลา้นบาท 100 100 65,000 65,000 50,050 - 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง จาํกดั (มหาชน) 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 - - 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 - 600,000 

บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจาํกดั 0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 100 100 250 250 - - 

บริษทั อาปิโก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 3 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 100 100 3,000 3,000 - - 

บริษทั อาปิโก เวนเจอร์ จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 - - 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จาํกดั  15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท 100 100 15,000 15,000 - - 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธานี จาํกดั 15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท 100 100 15,000 15,000 - - 

บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วฮีีเคลิ ดิสทริบิวชนั 

 (ประเทศไทย) จาํกดั                               

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

บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั 1.25 ลา้นบาท 1.25 ลา้นบาท 94 94 1,175 1,175 7,520 - 
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   (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ทุนทีเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั 28.5 ลา้นบาท 28.5 ลา้นบาท 76 76 15,675 15,675 - - 

บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 60 60 24,000 24,000 - - 

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 60 60 62,175 62,175 - - 

บริษทั อาปิโก มิตซูอเิกะ (ประเทศไทย) จาํกดั 33 ลา้นบาท 33 ลา้นบาท 51 51 16,830 16,830 - - 

บริษทั อาปิโก ฮโยจนิ ออโตเ้ทค จาํกดั 30 ลา้นบาท - 70 - 21,000 - - - 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ         

Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd. 8.1 ลา้นเหรียญ 8.1 ลา้นเหรียญ 100 100 277,426 277,426 - - 

    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 - 15,031 

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 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

0.015 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

100 100 2,877,855 

 

2,877,855 

 

- 

 

- 

 

รวม     8,138,747 8,117,747 57,570 849,031 

หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า     (3,455,800) (3,435,801)   

สุทธิ     4,682,947 4,681,946   
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 มูลค่าเงินลงทุนสุทธิในบริษทัย่อยขา้งตน้ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทั อาปิโก ฟอร์จจิง จาํกดั (มหาชน) ซึงมีผลขาดทุน

สะสมเกินทุน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการบริหารทางดา้นการเงินและการดาํเนินงานเพือให้บริษทัย่อย    

แห่งนนัมีผลการดาํเนินงานทีดีขึนในอนาคต บริษทัย่อยดงักล่าวมีผลการดาํเนินงานทีปรับตวัดีขึนอย่างต่อเนืองจากปี

ก่อน ๆ 

 ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั จาํนวนเงิน                                

20 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

 ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน SGAH จํานวนเงิน 2,099 ล้านบาท                       

ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

14.2  การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

 บริษัทฯ 

  ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อาปิโก ฮโยจิน ออโตเ้ทค จาํกดั ซึงเป็นบริษทัจดัตงัใหม่

ในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จบัยึดสําหรับประกอบรถยนต์ บริษทัดังกล่าวมีทุน          

จดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท บริษทัฯไดล้งทนุในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและไดจ่้ายชาํระค่าหุ้น

ทงัจาํนวนแลว้ 
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14.3 รายละเอยีดของบริษทัยอ่ยซึงมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนทีถือโดย               

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี                   

อาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี              

อาํนาจควบคุมใน     

บริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทนุทีแบง่

ใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหว่างปี 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

ทีแบง่ใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย    

ทีไม่มีอาํนาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้แก่           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ         

Tenaga Setia Resources Sdn. Bhd. 51 51 156 138 16 18 2 (9) - (15) 

New Era Sales (M) Sdn. Bhd. 51 51 76 69 5 6 2 (5) - - 

AAPICO Motors Sdn. Bhd. 51 51 4 6 (2) (2) - - - - 

14.4 ขอ้มูลทางการเงินก่อนการตดัรายการระหว่างกนัโดยสรุปของบริษทัยอ่ยซึงมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั สินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หนีสินหมุนเวยีน หนีสินไม่หมุนเวยีน 

ส่วนไดเ้สีย                               

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

Tenaga Setia Resources Sdn. Bhd. 299 284 59 54 48 66 3 2 - - 

New Era Sales (M) Sdn. Bhd. 186 169 136 130 75 66 84 85 - 13 

AAPICO Motors Sdn. Bhd. 119 69 40 7 138 63 14 2 - (2) 
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั รายได ้ กาํไร (ขาดทนุ) กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

Tenaga Setia Resources Sdn. Bhd. 1,466 2,128 32 36 4 (18) 36 18 

New Era Sales (M) Sdn. Bhd. 789 1,116 10 12 5 (9) 15 3 

AAPICO Motors Sdn. Bhd. 536 303 (4) (3) - (1) (4) (4) 

 สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

กระแสเงินสดของ            

กิจกรรมดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดของ                

กิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดของ           

กิจกรรมการจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

Tenaga Setia Resources Sdn. Bhd. 49 (24) (60) (21) (20) 6 (31) (39) 

New Era Sales (M) Sdn. Bhd. 73 5 (45) - (22) (19) 6 (14) 

AAPICO Motors Sdn. Bhd. (10) (8) (13) (1) 44 10 21 1 
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15. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

15.1 รายละเอียดของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปี 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   อาคารและ  เครืองจกัร ยานพาหนะ   

  อาคาร ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์ และอุปกรณ ์ สินทรัพยร์ะหว่าง  

 ทีดิน บนทีดินเชา่ อาคาร ห้องชุด โรงงาน สาํนกังาน ก่อสร้างและติดตงั รวม 

 (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่) 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2562  748,895   40,719   2,516,114   14,210   9,740,518   346,260   601,706   14,008,422  

ซือเพมิ  213,226   76,063   7,612   81,149  363,947  79,527  156,065 977,589 

เพมิขนึจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย 177,978 - 976,648 - 2,028,310 442,875 103,811 3,729,622 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - -  (8,030) -  (220,502) (58,383) - (286,915) 

โอนเขา้ (ออก) - -  1,396  - 509,528 5,732 (516,656) - 

โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - 209,650 4,383 - 214,033 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,247 - (20,434) - (23,537) 885 (641) (41,480) 

31 ธนัวาคม 2562 1,142,346 116,782 3,473,306 95,359 12,607,914 821,279 344,285 18,601,271 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐาน            

การรายงานทางการเงินฉบบัที 16                 

มาถือปฏิบตัิครังแรก - - (7,429) - (114,808) (17,465) - (139,702) 

ซือเพมิ - 11,308 19,755 - 3,368 81,979 379,557 495,967 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (97) - (315,032) (72,524) - (387,653) 

โอนเขา้ (ออก) - - 765 - 227,268 420 (228,453) - 

โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - 73,121 - - 73,121 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 16,806 - 112,897 - 226,328 44,152 15,010 415,193 

31 ธนัวาคม 2563 1,159,152 128,090 3,599,197 95,359 12,708,159 857,841 510,399 19,058,197 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   อาคารและ  เครืองจกัร ยานพาหนะ   

  อาคาร ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ และอุปกรณ ์ สินทรัพยร์ะหว่าง  

 ทีดิน บนทีดินเช่า อาคาร ห้องชุด โรงงาน สาํนกังาน ก่อสร้างและติดตงั รวม 

 (ปรบัปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม่) 

ค่าเสือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2562 - 31,635 1,292,329 3,682 7,257,383 148,186 - 8,733,215 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 2,088 119,178 877 442,966 50,537 - 615,646 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/              

ตดัจาํหน่าย 

- - (7,836) - (220,499) (23,707) - (252,042) 

เพมิขนึจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย - - 242,416 - 1,042,991 250,343 - 1,535,750 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ - - (8,421) - (14,495) (363) - (23,279) 

31 ธนัวาคม 2562 - 33,723 1,637,666 4,559 8,508,346 424,996 - 10,609,290 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐาน               

การรายงานทางการเงินฉบบัที 16                

มาถือปฏิบติัครังแรก - - (3,905) - (6,794) (8,151) - (18,850) 

ค่าเสือมราคาสาํหรบัปี - 5,984 135,159 2,052 585,874 33,762 - 762,831 

ค่าเสือมราคาสาํหรบัส่วนทีจาํหน่าย/             

ตดัจาํหน่าย - - (97) - (258,903) (32,584) - (291,584) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 32,051 - 127,293 27,301 - 186,645 

31 ธนัวาคม 2563 - 39,707 1,800,874 6,611 8,955,816 445,324 - 11,248,332 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   อาคารและ  เครืองจกัร ยานพาหนะ   

  อาคาร ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ และอุปกรณ ์ สินทรัพยร์ะหว่าง  

 ทีดิน บนทีดินเช่า อาคาร ห้องชุด โรงงาน สาํนกังาน ก่อสร้างและติดตงั รวม 

 (ปรบัปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)     (ปรับปรุงใหม)่ 

ค่าเผือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2562 - - - - 60,112 - - 60,112 

31 ธันวาคม 2562 - - - - 60,112 - - 60,112 

เพมิขนึระหว่างปี - - - - 77 - - 77 

ลดลงระหว่างปี - - - - (23,463) - - (23,463) 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - 36,726 - - 36,726 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธันวาคม 2562 1,142,346 83,059  1,835,640 90,800 4,039,456 396,283 344,285 7,931,869 

31 ธนัวาคม 2563 1,159,152 88,383 1,798,323 88,748 3,715,617 412,517 510,399 7,773,139 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี     

2562 (538 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเหลอืรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)  615,646 

2563 (670 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)  762,831 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ  เครืองจกัร ยานพาหนะ   

  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ และอปุกรณ์ สินทรัพยร์ะหวา่ง  

 ทีดิน อาคาร ห้องชุด โรงงาน สาํนกังาน ก่อสร้างและติดตงั รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2562 163,406 558,617 14,210 1,337,927 76,888 6,533 2,157,581 

ซือเพมิ - - 81,149 103,507 9,992 14,679 209,327 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (13,438) (16,874) - (30,312) 

โอนเขา้ (ออก) - - - 1,016 5,516 (6,532) - 

31 ธันวาคม 2562 163,406 558,617 95,359 1,429,012 75,522 14,680 2,336,596 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก - - - (2,800) (2,911) - (5,711) 

ซือเพมิ - - - 59,608 4,350 18,189 82,147 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (69,762) (2,339) - (72,101) 

โอนเขา้ (ออก) - - - 14,229 - (14,229) - 

31 ธนัวาคม 2563 163,406 558,617 95,359 1,430,287 74,622 18,640 2,340,931 

ค่าเสือมราคาสะสม        

1 มกราคม 2562 - 327,791 3,683 757,452 53,210 - 1,142,136 

ค่าเสือมราคาสาํหรบัปี - 24,608 877 70,161 8,988 - 104,634 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (13,439) (12,458) - (25,897) 

31 ธันวาคม 2562 - 352,399 4,560 814,174 49,740 - 1,220,873 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        

ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครงัแรก - - - (1,760) (1,819) - (3,579) 

ค่าเสือมราคาสาํหรบัปี - 27,230 2,051 81,498 6,785 - 117,564 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (30,303) (2,315) - (32,618) 

31 ธันวาคม 2563 - 379,629 6,611 863,609 52,391 - 1,302,240 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ  เครืองจกัร ยานพาหนะ   

  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ และอปุกรณ ์ สินทรัพยร์ะหวา่ง  

 ทีดิน อาคาร ห้องชุด โรงงาน สาํนกังาน ก่อสร้างและติดตงั รวม 

ค่าเผือการด้อยค่า        

1 มกราคม 2562 - - - 36,849 - - 36,849 

31 ธนัวาคม 2562 - - - 36,849 - - 36,849 

ลดลงระหว่างปี - - - (23,463) - - (23,463) 

31 ธนัวาคม 2563 - - - 13,386 - - 13,386 

มูลค่าสุทธติามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2562 163,406 206,218 90,799 577,989 25,782 14,680 1,078,874 

31 ธนัวาคม 2563 163,406 178,988 88,748 553,292 22,231 18,640 1,025,305 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี      

2562 (96 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเหลอืรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)  104,634 

2563 (101 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลอืรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายและบริหาร)  117,564 
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15.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเครืองจกัร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ซึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า

การเงิน โดยมีมลูค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 105 ลา้นบาท เฉพาะบริษทัฯ: 2 ลา้นบาท  

15.3 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตัดค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงั             

ใช้งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 6,587 

ลา้นบาท (2562: 6,357 ลา้นบาท) เฉพาะบริษทัฯ: 578 ลา้นบาท (2562: 555 ลา้นบาท) 

15.4 บริษทัย่อยสองแห่งไดน้าํทีดิน อาคาร เครืองจกัรและยานพาหนะซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

จาํนวนเงิน 1,227 ลา้นบาท (2562: 1,279 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร 

16. สิทธิการเช่า 

16.1 รายละเอียดของบญัชีสิทธิการเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ราคาทุน - 156,776 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (46,876) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี - 109,900 

16.2 การเปลียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 109,900 123,105 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครงัแรก (109,900) - 

ค่าตดัจาํหน่าย - (5,088) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน - (8,117) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี - 109,900 

16.3 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดน้าํสิทธิการเช่าทีดินซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงิน 66 ลา้นบาท 

ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคาร 

17. สัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั สัญญาเช่า

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์มีอายสุัญญาเช่าอยูร่ะหว่าง 2 - 12 ปี  
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17.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ทีดิน 

 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร 

และอุปกรณ์

โรงงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน 

 

รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 112,804 176,782 163,030 16,360 468,976 

เพมิขึน 775 18,168 44,819 13,113 76,875 

การยกเลิกสญัญา - (1,052) (39) (2,091) (3,182) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (5,328) (51,652) (26,869) (5,977) (89,826) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,723 3,170 13,040 307 20,240 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 111,974 145,416 193,981 21,712 473,083 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครืองจกัร 

และอุปกรณ์

โรงงาน 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน 

 

รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 28,458 1,040 1,092 30,590 

การยกเลิกสญัญา (1,052) - - (1,052) 

ค่าเสือมราคาสาํหรบัปี (7,347) (560) (582) (8,489) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 20,059 480 510 21,049 

17.2 หนีสินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 334,880 109,022 22,099 782 

หกั : ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (16,085) (650) (1,492) (19) 

 318,795 108,372 20,607 763 

หกั : ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (81,770) (31,020) (6,366) (612) 

หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ            

เกินกว่าหนึงปี 237,025 77,352 14,241 151 

 การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน           

ขอ้ 40.1 ภายใตห้วัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 
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17.3 ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 89,826 8,489 

ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสญัญาเช่า 5,662 827 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าระยะสนั 1,894 1,106 

คา่ใชจ่้ายทีเกยีวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 221 - 

17.4 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปี 2563 จาํนวนเงิน 102 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 9 ลา้นบาท) 

นอกจากนี กลุ่มบริษทัมีรายการทีมิใช่เงินสดเพมิขึนสาํหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าเป็นจาํนวนเงิน 

77 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 

18. ค่าความนิยม 

18.1 รายละเอียดของบญัชีค่าความนิยม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ราคาทุน 2,246,581 2,173,252 

หกั: ค่าเผอืการดอ้ยค่า (1,152,332) (1,152,332) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,094,249 1,020,920 

18.2 การเปลียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสําหรับปี 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,020,920 234,530 

เพมิขนึจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย - 776,584 

การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 73,329 9,806 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,094,249 1,020,920 

18.3 บริษทัฯปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมกิจการและตน้ทุนการพฒันาเพอืเพมิประสิทธิภาพการผลิตทีมีอายกุารให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้กบัหน่วยสินทรัพยเ์พอืทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ดงันี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั อาปิโก 

อมตะ จาํกดั 

บริษทั อาปิโก 

ฟอร์จจิง จาํกดั 

(มหาชน) 

AAPICO                 

Maia, S.A. อนื ๆ รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563      

ค่าความนิยม 229,368 - 859,719 5,162 1,094,249 

ตน้ทุนการพฒันาเพอืเพมิ

ประสิทธิภาพการผลิต - - 1,415,796 - 1,415,796 

รวม 229,368 - 2,275,515 5,162 2,510,045 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั อาปิโก 

อมตะ จาํกดั 

บริษทั อาปิโก 

ฟอร์จจิง จาํกดั 

(มหาชน) 

AAPICO             

Maia, S.A. อนื ๆ รวม 

   (ปรับปรุงใหม่)   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562      
คา่ความนิยม 229,368 - 786,390 5,162 1,020,920 

ตน้ทุนการพฒันาเพอืเพมิ

ประสิทธิภาพการผลิต - - 1,295,036 - 1,295,036 

รวม 229,368 - 2,081,426 5,162 2,315,956 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึงไดรั้บอนุมตัิจาก

ฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีสําหรับบริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด และ 

AAPICO Maia, S.A. 

ขอ้สมมติทีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี 

 บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั AAPICO Maia, S.A. 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) 

อตัราการเติบโต 1.49 2.00 

อตัราคิดลดก่อนภาษ ี 9.06 8.15 

ฝ่ายบริหารพจิารณาอตัราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาดและอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีทีสะทอ้น

ถึงความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะทีเกยีวขอ้งกบัส่วนงานนนั ๆ 

ฝ่ายบริหารเชือว่าการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนของข้อสมมติทีสําคัญซึงฝ่ายบริหารใช้ในการกาํหนดมูลค่าทีคาดว่า          

จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยจ์ะไม่ส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยสู์งกว่ามลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

19. การรวมธุรกิจ 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.2 เกียวกบัการเปลียนสถานะเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุน       

ในบริษัทย่อย งบการเงินของ Sakthi Global Auto Holdings Limited และ AAPICO Maia, S.A. ได้ถูกรวมอยู่ใน                 

งบการเงินรวมของบริษทัฯตงัแตว่นัทีบริษทัฯมีอาํนาจควบคุม โดยมีรายละเอียดการไดม้าดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเดิม 1,184 

บวก: เงินให้กูย้ืมและดอกเบียคา้งรับแปลงสภาพเป็นเงินลงทุน 716 

         ราคาทีจ่ายซือเงินลงทุนเพมิ 823 

ตน้ทุนการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย  2,723 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ตน้ทุนการไดม้าซึงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,723 

หกั: ประมาณการมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (ปรับปรุงใหม่) (1,946) 

ค่าความนิยม (ปรับปรุงใหม่) 777 

  

ราคาทีจ่ายซือเงินลงทุนเพมิ 823 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (17) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  806 

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและหนีสินทีรับมาของ Sakthi Global Auto Holdings Limited และ 

AAPICO Maia, S.A.  ณ วนัทีไดม้าตามประมาณการของผูบ้ริหารของบริษทัฯมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

Sakthi Global 

Auto Holdings 

Limited 

AAPICO Maia, 

S.A. รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 17 17 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - 347 347 

สินคา้คงเหลือ - 1,269 1,269 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื - 108 108 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,576 - 2,576 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 2,194 2,194 

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอืน - 1,654 1,654 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - 5 5 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (300) (1,325) (1,625) 

เงินกูย้ืมระยะสนั - (754) (754) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - (991) (991) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั (2,093) - (2,093) 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - (60) (60) 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (168) (168) 

หนีสินอนื - (533) (533) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยในสัดส่วนทีบริษทัฯลงทนุรอ้ยละ 100 1,946 

ค่าความนิยม   777 

ตน้ทุนการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   2,723 
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บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมสําหรบัปี 2562 ทีแสดงเปรียบเทียบเพือสะทอ้นถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์           

ทีระบุไดที้ไดม้าและหนีสินทีรับมาของ AAPICO Maia, S.A. ตงัแต่วนัทีซือ โดยจาํนวนเงินของรายการปรับปรุงทีมี

ผลกระทบต่อรายการในงบการเงินรวมสาํหรับปี 2562 มีดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562   

ประมาณการผลแตกต่างระหว่างตน้ทุนการซือเงินลงทนุ 

ในบริษทัยอ่ยกบัสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องผูถ้กูซือลดลง  915,882 

ค่าความนิยมลดลง  927,447 

ทีดิน อาคารและอุปกรณล์ดลง  96,272 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึน  1,295,036 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขนึ  269,721 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพมิขนึ  1,596 

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธนัวาคม 2562   

ตน้ทนุขายและบริการลดลง  2,146 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พมิขึน  550 

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐานเพิมขนึ (บาทต่อหุน้)  0.01 

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ตน้ทุนการ

พฒันา

ผลิตภณัฑ ์

ตน้ทุนการ

พฒันาเพอืเพิม

ประสิทธิภาพ

การผลิต 

งานระหว่าง

พฒันา รวม 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2562 178,081 153,243 - - 331,324 

จดัประเภทรายการเป็นสินทรัพย ์           

ทีรับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้            

เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ - (74,385) - - (74,385) 

เพมิขนึจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย 30,438 56,817 1,278,888 79,049 1,445,192 

ซือเพมิในระหว่างปี 6,637 33 - 9,320 15,990 

โอนเขา้ (ออก) - 10,103 - (10,103) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (198) 717 16,148 998 17,665 

31 ธันวาคม 2562 214,958 146,528 1,295,036 79,264 1,735,786 

ซือเพมิในระหว่างปี 2,212 1,566 - 37,165 40,943 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,289 6,310 120,760 7,390 137,749 

31 ธันวาคม 2563 220,459 154,404 1,415,796 123,819 1,914,478 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ตน้ทุนการ

พฒันา

ผลิตภณัฑ ์

ตน้ทุนการ

พฒันาเพอืเพิม

ประสิทธิภาพ

การผลิต 

งานระหว่าง

พฒันา รวม 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

1 มกราคม 2562 142,436 95,555 - - 237,991 

จดัประเภทรายการเป็นสินทรัพย ์            

ทีรับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้             

เสร็จสินตามสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ - (23,881) - - (23,881) 

เพมิขนึจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย 13,786 39,432 - - 53,218 

ค่าตดัจาํหน่าย 13,518 9,172 - - 22,690 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (275) 512 - - 237 

31 ธันวาคม 2562 169,465 120,790 - - 290,255 

ค่าตดัจาํหน่าย 17,667 24,376 - - 42,043 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,966 4,630 - - 6,596 

31 ธันวาคม 2563 189,098 149,796 - - 338,894 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2562 45,493 25,738 1,295,036 79,264 1,445,531 

31 ธนัวาคม 2563 31,361 4,608 1,415,796 123,819 1,575,584 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

ราคาทุน  

1 มกราคม 2562 85,455 

ซือเพมิในระหว่างปี 3,590 

31 ธนัวาคม 2562 89,045 

ซือเพมิในระหว่างปี - 

31 ธนัวาคม 2563 89,045 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

1 มกราคม 2562 67,703 

ค่าตดัจาํหน่าย 6,042 

31 ธนัวาคม 2562 73,745 

ค่าตดัจาํหน่าย 6,424 

31 ธนัวาคม 2563 80,169 

มูลค่าสุทธติามบญัชี  

31 ธนัวาคม 2562 15,300 

31 ธนัวาคม 2563 8,876 
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21.  สินทรัพย์ทรัีบรู้จากต้นทุนในการทําให้เสร็จสินตามสัญญาททีํากับลกูค้า 

21.1 รายละเอียดของบญัชีสินทรัพยท์ีรับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ราคาทุน 1,607,913 1,338,252 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,173,309) (978,709) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 434,604 359,543 

21.2 การเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้สาํหรับปี 2563 และ 

2562 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 359,543 - 

จดัประเภทรายการเป็นสินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทนุ                                                     

ในการทาํให้เสร็จสินตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ - 50,504 

ซือเพมิในระหวา่งปี 151,989 97,303 

เพมิขึนจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย - 262,180 

คา่ตดัจาํหน่าย (103,162) (53,438) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 26,234 2,994 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 434,604 359,543 

22. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษเีงินได้   

22.1 ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรบัปรุงใหม่)   

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 51,863 227,537 - 140,691 

 รายการปรับปรุงภาษีเงินไดปี้ก่อน (11,585) - (11,585) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (28,125) (2,752) (17,792) (1,760) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่น                    

งบกาํไรขาดทุน 12,153 224,785 (29,377) 138,931 
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22.2  จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2563 และ 2562 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทเีกียวขอ้งกบัขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 12,320 - 1,419 

22.3 รายการกระทบยอดระหว่างกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรบัปรุงใหม่)   

กาํไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล 175,235 58,739 243,017 (256,940) 

     

อตัราภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 15 ถึง 24 ร้อยละ 15 ถึง 24 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดนิ้ติบุคคล          

คูณอตัราภาษ ี 32,348 16,201 48,603 (51,388) 

รายการปรับปรุงภาษเีงินไดปี้ก่อน (11,585) - (11,585) - 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                 

ทีไม่ไดร้ับรู้:     

ผลแตกต่างชวัคราว  - 338,614 3,999 467,056 

ขาดทุนทางภาษ ี 88,403 60,810 - - 

การเปลียนแปลงของสถานะและส่วนไดเ้สีย               

ในเงินลงทนุ 

 

- 

 

142,915 

 

- 

 

30,804 

ส่วนแบ่งขาดทนุ (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       

 และการร่วมคา้ (20,273) 23,078 - - 

 68,130 565,417 3,999 497,860 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีไม่ไดร้ับรู้                 

แต่นาํมาใชป้ระโยชน์ - ขาดทนุทางภาษ ี (6,306) (15,597) - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีรับรู้ในระหวา่งปี:     

ขาดทนุทางภาษ ี (21,394) 15,578 - - 

ผลแตกต่างชวัคราว 119 - - - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 

ขาดทนุทางภาษ ี 15,850 - - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

 การส่งเสริมการลงทนุ (หมายเหตุ 35) (69,612) (48,268) - (10,056) 

 เงินไดที้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (70,752) (303,131) (70,558) (298,642) 

 ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม/หกัได ้2 เท่า     

 การตดัรายการระหว่างกนัและอนื ๆ 75,355 (5,415) 164 1,157 

 (65,009) (356,814) (70,394) (307,541) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ  12,153 224,785 (29,377) 138,931 
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22.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่)   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ  29,799 - 55,994 - 

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ - 4,968 - 3,967 

ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 8,312 7,624 423 771 

คา่เสือมราคาสะสม - อาคารและอปุกรณ์ 925 3,263 - - 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 6,809 10,834 2,677 7,370 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 47,185 47,984 8,019 6,945 

เครดิตภาษีเงินได ้ 127,777 116,878 - - 

ขาดทุนทางภาษทีียงัไม่ไดใ้ช ้ 124,193 106,280 - - 

อนื ๆ 6,000 6,065 63 - 

รวม 351,000 303,896 67,176 19,053 

หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี     

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,083 7,888 - - 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยทีไดม้า 341,052 340,728 - - 

อนื ๆ 27,189 605 294 385 

รวม 374,324 349,221 294 385 

สุทธิ (23,324) (45,325) 66,882 18,668 
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22.5  การเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม)่   

ยอดคงเหลือตน้ปี (45,325) 101,894 18,668 15,489 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที 9 มาถือปฏิบติัครังแรก 16,525 - 30,422 - 

รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทนุ 28,125 2,943 17,792 1,760 

รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทรีับรู้                          

ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน - 12,320 - 1,419 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพมิขึน                    

จากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย - (165,793) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (22,649) 3,311 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (23,324) (45,325) 66,882 18,668 

22.6  บริษทัย่อยในประเทศโปรตุเกสมีเครดิตภาษีทีใชห้กัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลซึงถกูรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ในจาํนวนทีคาดว่าจะไดใ้ช้ประโยชน์เป็นจาํนวนเงิน 3.5 ลา้นยูโรหรือ 129.1 ลา้นบาท (2562: 3.5 ลา้นยูโรหรือ 116.9 

ลา้นบาท) 

           ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เครดิตภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จะทยอยสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ในระหว่างปี 

2568 ถึง 2570 

 22.7 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้จาํนวนเงิน 625 ล้านบาท (2562: 501 ลา้นบาท)            

ทีไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนืองจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกําไรทางภาษ ี             

ในอนาคตเพียงพอทีจะนาํขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้(เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัย่อยส่วนใหญ่จะทยอยสินสุดระยะเวลา

การให้ประโยชน์ภายในปี 2570  

23. เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี)     

ตวัสัญญาใชเ้งิน 2.15 - 2.50 2.85 - 5.31 175,500 743,000 175,500 743,000 

เงินกูย้ืมระยะสนั 3.72 - 7.22 2.50 - 7.22 1,742,714 1,057,279 - - 

รวม   1,918,214 1,800,279 175,500 743,000 
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บริษัทฯ 

 เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารของบริษัทฯเป็นเงินกู้ทีไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู ้                   

ทีไม่มีหลกัประกนัภายใตเ้งือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge)   

 สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกําหนดบางประการ ซึงรวมถึงข้อห้ามในการให้กู้ยืม ยกเว้นการให้กู้ยืม                

แก่บริษัทในกลุ่ม และมีข้อกาํหนดเรืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลักและการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน               

บางประการตามทีระบุในสัญญา 

 บริษัทย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อยบางส่วนคําประกัน                   

โดยการจาํนําสินคา้คงเหลือ สิทธิการเช่าทีดิน ทีดิน อาคาร เครืองจกัร หนังสือคาํประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต และ                 

คาํประกนัโดยบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย ภายใตเ้งือนไขว่าจะไม่นาํสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนั (Negative 

pledge) 

24. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอืีน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

 เจา้หนีการคา้ 97,557 69,463 140,425 116,969 

 เจา้หนีค่าหุน้ - - 19,450 19,450 

 ดอกเบียคา้งจ่าย - - 1,828 813 

 เจา้หนีค่าซือสินทรัพย ์ - 1,146 - - 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,733 8,165 8,599 26,681 

รวม 102,290 78,774 170,302 163,913 

กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั     

 เจา้หนีการคา้ 3,560,336 3,536,447 319,769 516,263 

 ดอกเบียคา้งจ่าย 12,010 14,511 12,010 14,511 

 เจา้หนีค่าซือสินทรัพย ์ 153,095 100,915 - - 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 143,081 496,047 32,829 90,126 

 อนื ๆ 147,951 170,503 22,949 26,228 

รวม 4,016,473 4,318,423 387,557 647,128 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 4,118,763 4,397,197 557,859 811,041 
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25. เงินกู้ยืมระยะยาว 

25.1 รายละเอียดของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  

    (หน่วย: พนับาท) 

วงเงินกู ้ อตัราดอกเบีย  การชาํระคืนเงินตน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี)  2563 2562 2563 2562 

1 BLR - 2.1 รายไตรมาสจาํนวน 60 งวด เริมงวดแรก

เดือนมีนาคม 2551 

17,782 53,772 - - 

  รายไตรมาสจาํนวน 40 งวด เริมงวดแรก

เดือนพฤศจิกายน 2559 

7,954 9,054 - - 

2 3.98  รายไตรมาสภายในระยะเวลา 5 ปี                  

เริมงวดแรกเดือนมีนาคม 2561 

675,000 810,000 675,000 810,000 

3 110% of PBOC รายไตรมาสภายในระยะเวลา 4 ปี            

เริมงวดแรกเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 

- 11,504 - - 

4 3.02  รายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี              

เริมงวดแรกเดือนมกราคม 2561 

51,000 100,800 51,000 100,800 

5 LIBOR + 2.5  รายไตรมาสภายในระยะเวลา 5 ปี              

เริมงวดแรกเดือนมีนาคม 2561 

453,102 545,964 453,102 545,964 

6 2.85 รายไตรมาสภายในระยะเวลา 3 ปี              

เริมงวดแรกเดือนกนัยายน 2561 

100,000 300,000 100,000 300,000 

7 115% of PBOC รายไตรมาสภายในระยะเวลา 4 ปี             

เริมงวดแรกเดือนตุลาคม 2561 

4,239 14,747 - - 

  รายไตรมาสภายในระยะเวลา 3 ปี       

เริมงวดแรกเดือนตุลาคม 2562 

26,552 28,400 - - 

8 MLR - 2 รายเดือนภายในระยะเวลา 5 ปี               

เริมงวดแรกเดือนมกราคม 2562 

909,760 1,039,840 909,760 1,039,840 

9 MLR - 2.87 รายไตรมาสภายในระยะเวลา 5 ปี                 

เริมงวดแรกเดือนมีนาคม 2562 

150,000 200,000 150,000 200,000 

10 MLR - 2.58 รายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี                 

เริมงวดแรกเดือนตุลาคม 2562 

149,600 183,200 149,600 183,200 

11 Euribor 6M               

+ 2.50 

รายไตรมาสภายในระยะเวลา 3 ปี           

เริมงวดแรกในเดือนมีนาคม 2560 

- 2,249 - - 

12 Euribor 6M + 

3.25 

รายไตรมาสภายในระยะเวลา 3 ปี             

งวดแรกในเดือนกนัยายน 2560 

12,292 16,866 - - 

13 Euribor 6M + 

3.25 

รายไตรมาสภายในระยะเวลา 3 ปี           

เริมงวดแรกในเดือนธนัวาคม 2560 

9,280 8,126 - - 

14 Euribor 3M + 

2.50 

รายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี                 

เริมงวดแรกในเดือนมกราคม 2560 

- 730 - - 

15 Euribor 12M                 

+ 2.875 

รายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี                

เริมงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2561 

21,511 23,892 - - 
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    (หน่วย: พนับาท) 

วงเงินกู ้ อตัราดอกเบีย  การชาํระคืนเงินตน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี)  2563 2562 2563 2562 

16 Euribor 12M + 

2.65 

รายเดือนภายในระยะเวลา 3 ปี                  

เริมงวดแรกในเดือนธนัวาคม 2561 

43,023 44,974 - - 

17 Euribor 6M + 

3.80 

ทุก ๆ 6 เดือนภายในระยะเวลา 7 ปี                  

เริมงวดแรกในเดือนมกราคม 2560 

156,165 142,176 - - 

18 Euribor 12M + 

2.80 

ทุก ๆ 6 เดือนภายในระยะเวลา 8 ปี               

เริมงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2560 

498,473 445,251 - - 

19 1.5 รายเดือนภายในระยะเวลา 6 ปี               

เริมงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2563 

27,657 - - - 

20 1.5 รายเดือนภายในระยะเวลา 6 ปี              

เริมงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2563 

27,657 - - - 

21 1.5 รายเดือนภายในระยะเวลา 6 ปี              

เริมงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2563 

36,877 - - - 

22 1.5 รายเดือนภายในระยะเวลา 6 ปี               

เริมงวดแรกในเดือนกนัยายน 2563 

18,439 - - - 

23 1.5 รายเดือนภายในระยะเวลา 6 ปี              

เริมงวดแรกในเดือนกนัยายน 2563 

73,753 - - - 

24 1.5 รายเดือนภายในระยะเวลา 6 ปี เริมงวด

แรกในเดือนกนัยายน 2563 

22,126 - - - 

25 ไม่มีดอกเบีย ทุก ๆ 6 เดือนภายในระยะเวลา 8 ปี                 

เริมงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2560 

313,863 287,093 - - 

26 BIBOR 3M + 

2.62 

รายไตรมาสภายในระยะเวลา 5 ปี                 

เริมงวดแรกในเดือนกนัยายน 2564 

300,000 - 300,000 - 

27 MLR - 1.5 รายไตรมาสภายในระยะเวลา 5 ปี               

เริมงวดแรกในเดือนมีนาคม 2565 

1,200,000 - 1,200,000 - 

รวม   5,306,105 4,268,638 3,988,462 3,179,804 

หัก: คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (7,760) (1,758) (7,760) (1,758) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 5,298,345 4,266,880 3,980,702 3,178,046 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (1,300,826) (1,442,979) (1,115,266) (1,179,521) 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 3,997,519 2,823,901 2,865,436 1,998,525 

 เงือนไขข้อปฏิบัติและข้อกาํหนดภายใต้สัญญาเงินกูข้ ้างต้นเป็นไปตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน             

ขอ้ 23 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดรั้บหนงัสือการผอ่นผนัให้พกัการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

ธนาคารบางแห่งเป็นระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน ตามลาํดบั 
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25.2  การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 4,268,638 3,179,804 

กูเ้พมิระหว่างปี 1,723,842 1,500,000 

ชาํระคืนระหวา่งปี (786,819) (696,385) 

การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 5,043 5,043 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 95,401 - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 5,306,105 3,988,462 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (7,760) (7,760) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 5,298,345 3,980,702 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  (1,300,826) (1,115,266) 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 3,997,519 2,865,436 

26. หุ้นกู้ระยะยาว 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุชือผูถื้อและไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่นกัลงทุนสถาบนั

และผูล้งทุนรายใหญ่ ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย อาย ุ  

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ (ร้อยละตอ่ปี)  (ปี)  วนัครบกาํหนด 2563 2562 

ครังที 1/2560 3.09 3 6 ตุลาคม 2563 - 300,000 

ครังที 1/2561 3.50 5 26 กรกฎาคม 2566 300,000 300,000 

ครังที 2/2561 3.75 3 27 กนัยายน 2564 600,000 600,000 

ครังที 1/2562 3.95 3 29 มีนาคม 2565 500,000 500,000 

ครังที 2/2562 4.10 5 28 มิถุนายน 2567 800,000 800,000 

รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมลูค่า 2,200,000 2,500,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,091) (1,765) 

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ  2,198,909 2,498,235 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  (599,830) (299,925) 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี  1,599,079 2,198,310 

หุ้นกูด้ังกล่าวมีขอ้กาํหนดว่าด้วยหน้าทีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซึงรวมถึงข้อกาํหนดเรืองการไม่จาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น           

ทีจําเป็นต้องใช้หรือดํารงไว้เพือการประกอบธุรกิจ การไม่นําทรัพย์สินไปก่อภาระผูกพัน และมีข้อกําหนดเรือง                

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ ณ วนัสินงวดบญัชีรายไตรมาส 
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27. ประมาณการหนีสินจากการรับประกันสินค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 23,203 

เพมิขนึในระหว่างปี 5,979 

ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (7,631) 

โอนกลบัประมาณการหนีสิน (83) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 21,468 

เพมิขนึในระหว่างปี 5,694 

ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (4,271) 

โอนกลบัประมาณการหนีสิน (3,661) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 19,230 

บริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนีสินจากการรับประกันสินค้าทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินค้าทีขายไปโดยพิจารณา                     

จากปริมาณการซ่อมแซมและรายการรับคืนสินคา้ในอดีต 

28. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

28.1 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานและเงินรางวลั              

การปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา แสดงไดด้งันี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํรองผลประโยชน์  

หลงัออกจากงาน 

สาํรองผลประโยชน์

ระยะยาวอนื รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 113,868 8,771 122,639 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 17,608 855 18,463 

   ตน้ทุนดอกเบีย 4,985 223 5,208 

ตน้ทนุบริการในอดีต 42,777 721 43,498 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนื:    

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส่วนทีเกิดจาก 

   

การเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ 

 

(5,797) 

 

- 

 

(5,797) 

การเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  42,007 - 4,2007 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 25,388 - 25,388 

รวม 61,598 - 61,598 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (7,491) (428) (7,919) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 233,345 10,142 243,487 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ:    

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั  23,078 885 23,963 

ตน้ทุนดอกเบีย 3,416 158 3,574 

ผลประโยชนที์จ่ายในระหว่างปี (18,170) (1,386) (19,556) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2563 241,669 9,799 251,468 



 

66 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํรองผลประโยชน์          

หลงัออกจากงาน 

สาํรองผลประโยชน์

ระยะยาวอนื รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 20,507 903 21,410 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,113 192 3,305 

   ตน้ทุนดอกเบีย 770 42 812 

ตน้ทนุบริการในอดีต 6,253 978 7,231 

    

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนื:    

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส่วนทีเกิดจาก    

การเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ 

 

(344) 

 

- 

 

(344) 

การเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  6,723 - 6,723 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 718 - 718 

รวม 7,097 - 7,097 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (820) (97) (917) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 36,920 2,018 38,938 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,682 184 3,866 

ตน้ทุนดอกเบีย 571 54 625 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี (557) (284) (841) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 40,616 1,972 42,588 

28.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็น

จาํนวนเงิน 6.4 ลา้นบาท (2562: 7.7 ลา้นบาท) เฉพาะของบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท (2562: 0.8 ลา้นบาท) 

28.3 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ            

กลุม่บริษทั คือ 10 ปี (2562: 11 ปี) 

28.4 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) 

อตัราคิดลด 1.5 1.5 

อตัราการขึนเงินเดือน 5.0 5.0 
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28.5 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อการเพิมขึน (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํรองผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด     

 เพมิขนึร้อยละ 1 (19,969) (18,559) (3,783) (3,295) 

 ลดลงร้อยละ 1 19,969 23,331 3,783 4,229 

อตัราการขึนเงินเดือน     

 เพมิขึนร้อยละ 1 23,871 23,721 4,349 4,300 

 ลดลงร้อยละ 1 (18,323) (18,218) (3,271) (3,234) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด     

 เพมิขึนร้อยละ 1 (970) (891) (219) (228) 

 ลดลงร้อยละ 1 970 1,003 219 201 

29. เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 

กลุ่มบริษทัย่อยในประเทศโปรตุเกสได้รับเงินอุดหนุนจาก AICEP Portugal Global ซึงเป็นหน่วยงานรัฐทีส่งเสริม           

การลงทุนจากต่างประเทศในรูปแบบของเงินกู้ทีไม่มีดอกเบีย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 เพือใชใ้นการ

ลงทนุในสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รวมถึงรายจ่ายในการฝึกอบรม ทงันี กลุ่มบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไข

ตา่ง ๆ ของเงินอุดหนุนทีไดรั้บรู้ ไดแ้ก่ จาํนวนการจา้งงานขนัตาํ และจาํนวนรายไดแ้ละมูลค่าเพิมตามทีกาํหนด รวมถึง

การดาํรงอตัราส่วนทุนต่อสินทรัพย ์ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินอุดหนุนไดถู้กบนัทึกเป็นรายไดร้อการตดับญัชี

ซึงถูกแสดงภายใตบ้ญัชีหนีสินไมห่มุนเวยีนอืนในงบแสดงฐานะการเงินรวม  

30. หุ้นทุนซือคืน 

เมือวนัที 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติโครงการหุ้นทุนซือคืนเพือการบริหาร                          

ทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัทีจะซือคืนมีจาํนวนไมเ่กิน 14.5 ลา้นหุ้น (มูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 

1 บาท) ซึงคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจาํนวนหุ้นสามญัทีจาํหน่ายแลว้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะดาํเนินการซือหุ้นคืนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาตงัแต่วนัที 15 มีนาคม 2559 ถึงวนัที 14 กนัยายน 2559 และ

จาํหน่ายหุ้นทีซือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหุ้นซือคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุม                

ผูถื้อหุ้น รวมทงัไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

จนถึงวนัครบกําหนดระยะเวลาในการซือหุ้นคืน บริษัทฯได้ซือคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจาํนวน 

6,007,700 หุ้น ซึงคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 76 ลา้นบาท พร้อมกนันีบริษทัฯ

ไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุ้นทุนซือคืนดว้ยจาํนวนเดียวกนั 
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เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจาํหน่ายหุ้นทุนซือคืนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีกําหนดระยะเวลาตังแต่วนัที 15 มีนาคม 2560 ถึงวนัที 13 กันยายน 2562 ทังนี หากสินสุด

ระยะเวลาการจาํหน่ายหุ้นทุนซือคืนแลว้แต่ยงัมีหุ้นทีไม่ไดจ้าํหน่ายออก บริษทัฯจะดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนของ

บริษทัฯต่อกระทรวงพาณิชยเ์ท่ากบัจาํนวนหุ้นทุนซือคนืคงเหลือดงักล่าว  

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุน้ทุนซือคืนส่วนทีเหลือเป็นจาํนวน 5,982,700 หุ้น รวมเป็นเงิน 108.31 ลา้นบาท 

บริษทัฯรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซือคืนจาํนวนเงิน 32.93 ลา้นบาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซือคืนในส่วนของ

ผูถื้อหุ้น 

31. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น เงินปันผลจ่าย 

  (บาท) (พนับาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้     

เมือวนัที 24 เมษายน 2562 0.60 189,960 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                   

เมือวนัท ี14 สิงหาคม 2562 0.36 113,972 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562  303,932 

32. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา              

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจ ํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าว                  

ไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล ปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

33. ต้นทุนทางการเงิน  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของเงินกูยื้มและหุ้นกู ้ 367,255 293,451 259,673 263,687 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียของหนีสินตามสญัญาเช่า 5,662 2,297 827 72 

รวม 372,917 295,748 260,500 263,759 
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34. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัตอ่ไปนี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ์นืของพนกังาน 2,053,746 1,718,784 266,505 307,645 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 997,862 696,734 132,478 110,676 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 13,289 189,329 14,899 172,274 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทุน - 563,904 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ - 11,375 19,999 2,099,194 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั) (15,145) - 110,222 - 

หนีสงสยัจะสูญ - 507,761 - 290,578 

ค่าเช่า 2,115 85,078 1,106 16,076 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 6,961,460 7,644,574 1,406,084 3,087,527 

ซือสินคา้มาเพอืขาย 4,750,863 5,354,454 22,882 1,194,169 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 266,950 (1,082,821) (33,139) (2,313) 

35. การส่งเสริมการลงทุน 

 กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพเิศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการต่าง ๆ ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนด

บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบ

กิจการดงักล่าว ดงันี 

 การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 

 3 ปี นบัจาก 7 ปี นบัจาก 8 ปี นบัจาก 

บริษัทฯ    

การผลิตชินส่วนโลหะปัมขนึรูป - - 19 พฤษภาคม 2554 

บริษทัย่อย    

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั    

การผลิตชินส่วนโลหะและการผลิตชินส่วน

อุปกรณอ์เิลก็ทรอนิกส์ 

- - 18 ธนัวาคม 2555 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง จาํกดั    

การผลิตแม่พมิพปั์มโลหะ ชินส่วนแม่พิมพแ์ละ

อุปกรณจ์บัยึด 

- - 8 มกราคม 2556 

บริษทั อาปิโก พรีซิชนั จาํกดั    

การผลิตชินส่วนยานพาหนะ - - 17 กรกฎาคม 2557 

บริษทั อาปิโก พลาสติก จาํกดั (มหาชน)   

การผลิตชินส่วนพลาสติก ยงัไมไ่ดใ้ชสิ้ทธิ - - 

การผลิตชินส่วนพลาสติกสาํหรับยานพาหนะ ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ - - 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรลั โปรดกัส์ จาํกดั   

การผลิตชินส่วนยานพาหนะ - 3 มกราคม 2555 - 

การผลิตชินส่วนยานพาหนะ - ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ - 

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั    

การผลิตชินส่วนยานพาหนะ - ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ - 

บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั    

การผลิตชินส่วนโลหะ - 12 กุมภาพนัธ์ 2557 - 
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 รายไดข้องบริษทัฯสําหรับปีจาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนสรุป                

ไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

  กิจการทีไดรั้บ   

 กิจการทีไดรั้บ การส่งเสริม กิจการทีไม่ได ้  

 การส่งเสริม ร้อยละ 50 รับการส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ    

ในประเทศ - 613,725 1,112,576 1,726,301 

ส่งออก - 14,888 82,215 97,103 

รวม - 628,613 1,194,791 1,823,404 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

  กิจการทีไดรั้บ   

 กิจการทีไดรั้บ การส่งเสริม กิจการทีไม่ได ้  

 การส่งเสริม ร้อยละ 50 รับการส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ    

ในประเทศ 324,050 557,041 1,465,048 2,346,139 

ส่งออก - 555 1,890,776 1,891,331 

รวม 324,050 557,596 3,355,824 4,237,470 

36. กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยูใ่นระหว่างปีสุทธิจากหุน้สามญัซือคืนทีถือ

โดยบริษทัฯ ดงันี 

(หน่วย: พนับาท/พนัหุ้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2652 2563 2652 

  (ปรบัปรุงใหม่)   

กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 147,764 (179,512) 272,394 (395,870) 

     

จาํนวนหุ้นสามญัทีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 

ผลกระทบจากหุ้นทุนซือคืน - (4,171) - (4,171) 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลียถว่งนาํหนกั 322,584 318,413 322,584 318,413 

     

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) 0.46 (0.56) 0.84 (1.24) 
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37.      กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบางแห่ง และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพหลายกองทุนตามพระราชบญัญตัิ

กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัฯและบริษทัย่อยบางแห่ง และพนักงานทีสมคัรใจเขา้ร่วมกองทุนจ่ายสมทบ

กองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราระหว่างร้อยละ 3 ถึง 7 ของค่าจา้งหรือเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีจะถูกจ่าย

ให้แก่พนักงานในกรณีทีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้                 

เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน 35 ล้านบาท (2562: 32 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท (2562:                             

3 ลา้นบาท) 

38.    ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

38.1 ภาระผกูพนัเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนทีเกียวข้องกับการติดตัง

คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ การซือเครืองจกัรและการก่อสร้างอาคารจากบุคคลภายนอก ดงันี 

(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 2563 2562 2563 2562 

บาท 132.9 29.7 28.8 2.3 

เรนมินบิจีน 10.3 17.1 - - 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.1 - 0.1 

38.2 ภาระผูกพนัเกยีวกับเงินลงทนุระยะยาว 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเกียวกบัส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เรียกชาํระ ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินลงทุน 2563 2562 2563 2562 

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 223 223 77 77 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 25 25 25 25 

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 68 68 68 68 

38.3 ภาระผูกพนัเกยีวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าทีดิน อาคาร พนืทีในอาคาร อุปกรณแ์ละยานพาหนะ และ

สัญญาบริการทีเกียวขอ้ง อายขุองสัญญามีระยะเวลาตงัแต ่1 ถึง 12 ปี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาดงักล่าวทงัสิน ดงันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ 2562 2562 

ภายใน 1 ปี 109 14 

มากกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 103 3 

มากกว่า 5 ปี 16 - 



 

72 

38.4 ภาระผูกพนัเกยีวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัย่อยสองแห่งในประเทศได้ทําสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัในประเทศญีปุ่ นและประเทศ

เยอรมนี โดยภายใตเ้งือนไขตามสัญญา บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราทีระบุในสัญญาของยอดขายสินคา้            

บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหนึงมีอายสุัญญา 1 ปี แตต่่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากสินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบัมีผล

บงัคบัถึงปี 2570 บริษทัย่อยในประเทศอีกสองแห่งไดท้าํขอ้ตกลงเพือจ่ายค่าลิขสิทธิให้แก่บริษทัหนึงแห่งในประเทศ

ญีปุ่ น โดยตามขอ้ตกลง บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละทีตกลงกนัของยอดขายสินคา้บางชนิด ขอ้ตกลง

นีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาทีขายสินคา้ดงักล่าว 

 ในระหว่างปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าธรรมเนียมทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาข้างต้น           

เป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท (2562: 21 ลา้นบาท) 

38.5 การคาํประกัน 

ก) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีภาระคาํประกนัวงเงินสินเชือให้แก่บริษทัย่อยในต่างประเทศใน

วงเงิน 18 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระคาํประกนัวงเงินสินเชือให้แก่บริษทัยอ่ยอีก

แห่งหนึงในต่างประเทศในวงเงิน 2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 3 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ตามลาํดบั (2562: 5 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย และ 8 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ตามลาํดบั) 

ค) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั ซึง

เกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนงัสือคาํประกนั 2563 2562 2563 2562 

การปฏิบตัิงานตามสัญญา 31 ลา้นบาท 31 ลา้นบาท - - 

การใชไ้ฟฟ้าและอนื ๆ 30 ลา้นบาท               

0.5 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย 

30 ลา้นบาท               

0.5 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย 

4 ลา้นบาท 6 ลา้นบาท 

ง) บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสัญญาทีเกียวเนืองกับสินเชือเครือข่ายธนกิจเพือผูข้ายกับธนาคาร             

แห่งหนึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพือคาํประกนัสินเชือในการจดัซือวตัถุดิบและสินค้าให้ผูข้ายสินคา้

ใหแ้ก่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว สินเชือดงักล่าวมีวงเงิน 200 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีภาระคาํประกนัภายใตส้ัญญาขา้งตน้ 

38.6    หนีสินทีอาจเกดิขึน 

บริษทัย่อยแห่งหนึงในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกนัสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยคาํนวณจากอตัราเงินเดือนขนัตาํ              

ทีกําหนดโดยส่วนงานประกันสังคมและสวสัดิการของมณฑลทีบริษทัย่อยตังอยู่ อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนด                

ของรัฐบาลกลางในเรืองดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินสมทบทีคิดจากเงินเดือนจริง หากเงินเดือนจริงอยู่ระหวา่งอตัรา

เงินเดือนขนัตาํและขนัสูงสุดทีกาํหนดไว ้ดงันัน บริษทัย่อยอาจถูกประเมินเรียกเก็บเงินสมทบเพิมเติมจากหน่วยงาน

ราชการของประเทศจีน ซึงฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยได้ประเมินเงินสมทบทีตอ้งจ่ายเพิมเติมหากถูกประเมิน ณ วนัที               

31 ธันวาคม 2563 เป็นจาํนวนไมเ่กิน 18.1 ลา้นเรนมินบิจีน (2562: ไม่เกิน 16.7 ลา้นเรนมินบิจีน) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร

ของบริษทัย่อยเชือว่าไดป้ฏิบัติเช่นเดียวกบับริษทัต่างชาติอืนทีตงัอยู่ในมลฑลเดียวกนั และความเป็นไปไดที้จะถูก

ประเมินอยูใ่นระดบัตาํ 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

39.1 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัททีผูม้ีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุด                

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพอืใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

การประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และ

บริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทงัสิน  ส่วนงานหลกั คือ  

1) ส่วนงานผลิตชินส่วนยานยนต ์ 

2) ส่วนงานจาํหน่ายรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถยนต์ 

3) ส่วนงานอืน ไดแ้ก่ ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ระบบนาํทางรถยนต ์และให้บริการเกียวกบัเทคโนโลยี 

 กลุม่บริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้ 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัการบนัทึกบญัชีสําหรับรายการ

ธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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39.2 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทนุ) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงานผลิต             

ชินส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจาํหน่ายรถยนต์

และบริการซ่อมรถยนต ์ ส่วนงานอืน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุงและตดั

รายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม)่   (ปรบัปรุงใหม่) 

รายได้จากสัญญาทีทํากับลกูค้า     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 12,025 12,908 5,144 5,478 3 3 17,172 18,389 - - 17,172 18,389 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,331 1,680 742 26 13 11 2,086 1,717 (2,086) (1,717) - - 

รวมรายได้ 13,356 14,588 5,886 5,504 16 14 19,258 20,106 (2,086) (1,717) 17,172 18,389 

รายไดด้อกเบีย 29 111 3 3 3 80 35 194 - - 35 194 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 924 659 70 34 4 6 998 699 - - 998 699 

ตน้ทุนทางการเงิน 361 284 12 12 - - 373 296 - - 373 296 

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 93 791 52 24 (23) 61 122 876 - - 122 876 

กาํไรจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    - 151 

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสถานะของเงินลงทุน    - (564) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ    (48) - 

หนีสงสัยจะสูญ    - (508) 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน    - (11) 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     101 115 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      175 59 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้      (12) (225) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี      163 (166) 
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39.3 ขอ้มูลเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขนึตามสถานทีตงัของกิจการ   

 ประเทศไทย 10,557 13,434 

 ประเทศจีน 669 634 

 ประเทศมาเลเซีย 2,724 3,494 

 ประเทศโปรตุเกส 3,222 827 

รวม 17,172 18,389 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

  (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครืองมือทางการเงินและสินทรัพย ์           

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี)   

 ประเทศไทย 6,723 6,906 

 ประเทศจีน 587 530 

 ประเทศมาเลเซีย 150 141 

 ประเทศโปรตุเกส 5,227 4,772 

 ประเทศอินเดีย 2,456 2,598 

รวม 15,143 14,947 

39.4 ขอ้มูลเกียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนเงิน 4,155 ลา้นบาท (2562: จาํนวน 2 ราย เป็น

จาํนวนเงินรวม 5,921 ลา้นบาท) ซึงมาจากส่วนงานผลิตชินส่วนยานยนต ์

40.  เครืองมือทางการเงิน 

40.1 การบริหารจัดการความเสียงทางการเงิน  

 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้ เงินใหกู้ย้ืม 

เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสันและระยะยาว และหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีความเสียงทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสียง ดงันี 

 ความเสียงด้านเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และ

เครืองมือทางการเงินอืน ๆโดยจาํนวนเงินสูงสุดทีกลุ่มบริษทัอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชือคือ มูลค่าตามบัญชี              

ทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลูกหนีการค้าและสินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงโดยใช้นโยบายและขนัตอนในการควบคุมการให้สินเชืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ

เกิดผลขาดทุนทางการเงินทีมีสาระสาํคญั นอกจากนี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนีการคา้และสินทรัพย์

ทีเกิดจากสัญญาอย่างสมาํเสมอ และการจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่มักจะมีการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต 

(Letters of credit) หรือการประกันสินเชือแบบอืน ๆ จากธนาคารและสถาบันการเงินอืนทีมีชือเสียง อย่างไรก็ตาม                         

การให้สินเชือของกลุ่มบริษทัเป็นการให้สินเชือแบบกระจุกตวั เนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ทีเป็นผูผ้ลิตรถยนต ์                   

รายใหญ่ในประเทศไทยจาํนวนนอ้ยราย 

กลุ่มบริษทัพจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตงัสํารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขนึคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่มลูกคา้ทีมีรูปแบบของความเสียง

ดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

คาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนําหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลทีมีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนบัสนุนไดท้ีมีอยู่ ณ วนัทีรายงานเกียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ                

ในอนาคต โดยทวัไป กลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหนีนนัคา้งชาํระเกินกว่าหนึงปี และ

กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การดาํเนินการตามกฎหมายกบัลูกหนีรายดงักล่าว  

เครืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทับริหารความเสียงด้านเครดิตทีเกียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับ

คู่สัญญาทีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านนัและอยูใ่นวงเงินสินเชือทีกาํหนดให้แก่คู่สัญญาแตล่ะราย โดยวงเงินสินเชือจะถูก

สอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึนอยู่กบัความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสียงของการกระจุกตวัและบรรเทา

ผลขาดทุนทางการเงินทีอาจเกิดขึนจากการผิดนดัชาํระของคู่สัญญา 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นเครดิตของตราสารหนีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนักเนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารทีมี

อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตทีอยู่ในระดบัสูงซึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตระหว่าง

ประเทศ  

ความเสียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราดอกเบียและความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 ความเสียงจากอัตราดอกเบยี 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัหุ้นกู ้เงินให้กู้ยืมและเงินกูย้ืมทีมีดอกเบีย สินทรัพย์

และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัของกลุ่มบริษทัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนด หรือ วนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ 

(หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบียคงท ี อตัราดอกเบีย    

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ปรับขนึลงตามตลาด ไม่มีดอกเบยี รวม อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ทางการเงนิ               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - - - - - - 408 274 244 264 652 538 ตามหมายเหตุฯขอ้ 7 ตามหมายเหตฯุขอ้ 7 

เงินลงทนุในตราสารหนี - - - - - - - - 38 54 38 54 - - 

ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื - - - - - - - - 2,846 1,968 2,846 1,968 - - 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั - - 633 476 - - 4 14 - - 637 490 3.7 - 5.0 3.8 และ 10.0 

เงินลงทนุในหลกัทรัพยที์ไม่อยูใ่น

ความตอ้งการของตลาด - - - - - - - - - - - - - - 

 - - 633 476 - - 412 288 3,128 2,286 4,173 3,050   

หนสิีนทางการเงิน               

เงินกูยื้มระยะสนัจากธนาคาร 1,918 1,800 - - - - - - - - 1,918 1,800 ตามหมายเหตุฯขอ้ 23 ตามหมายเหตุฯขอ้ 23 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - - - - - - - 4,119 4,397 4,119 4,397 - - 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการ                

ทีเกียวขอ้งกนั 33 33 - - - - - - - - 33 33 5.0 5.0 

เงินกูย้ืมระยะยาว 421 571 612 640 - - 3,951 2,769 314 287 5,298 4,267 ตามหมายเหตุฯขอ้ 25 ตามหมายเหตุฯขอ้ 25 

หุ้นกูร้ะยะยาว 600 300 1,599 2,198 - - - - - - 2,199 2,498 ตามหมายเหตุฯขอ้ 26 ตามหมายเหตุฯขอ้ 26 

หนีสินตามสัญญาเช่า 82 31 230 77 7 - - - - - 319 108 1.4 - 6.0 2.0 - 5.8 

 3,054 2,735 2,441 2,915 7 - 3,951 2,769 4,433 4,684 13,886 13,103   
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบีย    

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี ปรับขึนลงตามตลาด ไม่มีดอกเบีย รวม อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ทางการเงิน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - - - - 69 39 - - 69 39 ตามหมายเหตุฯขอ้ 7 ตามหมายเหตุฯขอ้ 7 

เงินลงทนุในตราสารหนี - - - - - - 11 - 11 - - - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - - - - - - 1,352 1,503 1,352 1,503 - - 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 2,249 2,385 2,444 2,633 - - 4,693 5,018 3.7 - 4.0 3.8 - 5.0 และ 10.0 

เงินลงทนุในหลกัทรัพยที์ไม่อยูใ่น                      

ความตอ้งการของตลาด - - - - - - - - - - - - 

 - - 2,249 2,385 2,513 2,672 1,363 1,503 6,125 6,560   

หนสิีนทางการเงิน             

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคาร 176 743 - - - - - - 176 743 ตามหมายเหตุฯขอ้ 23 ตามหมายเหตุฯขอ้ 23 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - - - - - 558 811 558 811 - - 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - - 748 869 - - 748 869 3.7 - 3.8 3.8 

เงินกูย้ืมระยะยาว 421 571 405 640 3,155 1,967 - - 3,981 3,178 ตามหมายเหตฯุขอ้ 25 ตามหมายเหตุฯขอ้ 25 

หุ้นกูร้ะยะยาว 600 300 1,599 2,198 - - - - 2,199 2,498 ตามหมายเหตุฯขอ้ 26 ตามหมายเหตุฯขอ้ 26 

หนีสินตามสัญญาเช่า 7 1 14 - - - - - 21 1 2.1 - 3.9 3.8 - 5.8 

 1,204 1,615 2,018 2,838 3,903 2,836 558 811 7,683 8,100   
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ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบียของ

เงินให้กูย้มืและเงินกูย้ืมตามสกุลเงินหลกัทีมีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 แสดง

ไดด้งันี 

สกลุเงิน เพมิขึน/ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษ ี 

(จุดพนืฐาน) (ลา้นบาท) 

บาท +25 (18.2) 

 -25 18.2 

ยโูร +25 (5.1) 

 -25 5.1 

การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัทาํขนึโดยใชส้มมติฐานว่าจาํนวนเงินให้กูย้มืและเงินกูย้ืมทีมีอตัราดอกเบียทปีรับขึนลง

ตามอตัราตลาด และตวัแปรอนืทงัหมดคงทีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่าอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาดของ

เงินให้กู้ยืมและเงินกูย้ืมไม่ไดมี้อตัราดอกเบียทีกาํหนดไวแ้ลว้ ดงันนั การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียทีเกิดขึนจึงมี

ผลกระทบต่อดอกเบียทีตอ้งชาํระหรือรับชาํระตลอด 12 เดือนเตม็ ทงันี ขอ้มูลนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะ

ตลาดในอนาคต  

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้ และซือเครืองจกัรเป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึงกลุ่มบริษทัพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริหาร

ความเสียงโดยการเขา้ทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึงสัญญาโดยส่วนใหญ่อายไุม่เกินหนึงปี                     

 นอกจากนี  กลุ่มบริษัทยังมีความเสี ยงเกียวกับอ ัตราแลกเปลียนทีมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม                          

ในต่างประเทศซึงกลุ่มบริษทัไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเสียงไว ้

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัทีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดงันี 

 งบการเงินรวม 

สกลุเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย                สินทรัพยท์างการเงิน  หนีสินทางการเงิน        

 (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ) (ลา้น) (ลา้น) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.04 92.0 15.9 

ยโูร 36.87 0.4 0.1 

ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลียน

ของสกุลเงินหลกั โดยกาํหนดให้ตวัแปรอืนทงัหมดคงที ทงันี ผลกระทบตอ่กาํไรก่อนภาษนีีเกิดจากการเปลียนแปลงของ

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  

สกลุเงิน เพมิขนึ/ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษ ี

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา +0.5 11.4 

 - 0.5 (11.4) 

ทงันี ขอ้มลูนีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต 
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ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

การจดัการความเสียงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือ การมจีาํนวนเงินสดและเงินฝากธนาคารอย่างเพียงพอ และการมี

แหล่งเงินทุนทีสามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินสินเชือทีเพียงพอต่อการชําระภาระผูกพันเมือถึงกาํหนด ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัมีเงินฝากธนาคารทีสามารถเบิกใชไ้ดท้นัทีจาํนวนเงิน 637 ลา้นบาท (2562: 537 ลา้นบาท) 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพือนาํไปชาํระหนีสินเดิมและสรุปไดว้่า

ความเสียงดงักล่าวอยู่ในระดบัตาํ กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนทีหลากหลายอย่างเพียงพอ   

อีกทงัยงัสามารถตกลงกบัผูใ้ห้กูร้ายเดิมเพอืขยายระยะเวลาของหนีสินทีจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนออกไปไดอ้ีก 

การจัดการด้านการจัดหาเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูที้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปนี 

                                                                                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

วงเงินสินเชือระยะสนั 3,892 3,072 3,125 2,457 

วงเงินสินเชือระยะยาว 350 - - - 

รวม 4,242 3,072 3,125 2,457 

วนัครบกาํหนดของหนีสินทางการเงิน 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสาร

อนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม มูลค่าตามบญัชี 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์       

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคาร 1,878 70 - - 1,948 1,918 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 4,119 - - 4,119 4,119 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการ          

ทีเกียวขอ้งกนั 33 - - - 33 33 

เงินกูย้ืมระยะยาว - 1,452 4,211 - 5,663 5,298 

หุ้นกู ้ - 680 1,703 - 2,383 2,199 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 89 238 7 334 319 

รวม 1,911 6,410 6,152 7 14,480 13,886 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เมือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม มูลค่าตามบญัชี 

รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์       

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคาร 107 70 - - 177 176 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 558 - - 558 558 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการ          

ทีเกียวขอ้งกนั 748 - - - 748 748 

เงินกูย้ืมระยะยาว - 1,237 3,033 - 4,270 3,981 

หุ้นกู ้ - 680 1,703 - 2,383 2,199 

หนีสินตามสญัญาเช่า - 7 15 - 22 21 

รวม 855 2,552 4,751 - 8,158 7,683 

40.2 มูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

ก) สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน ได้แก่  เงินสดและรายการเทียบเท่า              

เงินสด เงินให้กู้ยืมระยะสันและเงินกู้ยืมระยะสัน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี                  

ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่า            

ทีเป็นทียอมรับทวัไปหากกรณีไมมี่ราคาตลาด 

ค) หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาวทีมีอตัราดอกเบียคงทีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั  

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวทีจ่ายดอกเบียในอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ                     

ตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยที์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและหนีสินทีเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม ดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

  มูลค่ายตุิธรรม 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

ขอ้มูล

ระดบั 1 

ขอ้มูล

ระดบั 2 

ขอ้มูล

ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทนุในตราสารหนี - กองทุนเปิด 38 - 38 - 38 

เงินลงทนุในตราสารทุนทีไมอ่ยูใ่น                  

ความตอ้งการของตลาด - - - - - 

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - อตัราดอกเบียคงที 1,033 - 1,055 - 1,055 

หุ้นกูร้ะยะยาว 2,199 - 2,271 - 2,271 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 

  มลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

ขอ้มูล

ระดบั 1 

ขอ้มูล

ระดบั 2 

ขอ้มูล

ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทนุในตราสารหนี - กองทุนเปิด 54 - 54 - 54 

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - อตัราดอกเบียคงที 1,211 - 1,222 - 1,222 

หุ้นกูร้ะยะยาว 2,498 - 2,561 - 2,561 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

  มูลค่ายตุิธรรม 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

ขอ้มูล

ระดบั 1 

ขอ้มูล

ระดบั 2 

ขอ้มูล

ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทนุในตราสารหนี - กองทุนเปิด 11 - 11 - 11 

เงินลงทนุในตราสารทุนทีไมอ่ยูใ่น                       

ความตอ้งการของตลาด - - - - - 

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - อตัราดอกเบียคงที 826 - 840 - 840 

หุ้นกูร้ะยะยาว 2,199 - 2,271 - 2,271 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

  มูลค่ายตุิธรรม 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

ขอ้มูล

ระดบั 1 

ขอ้มูล

ระดบั 2 

ขอ้มูล

ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทนุในตราสารหนี - กองทุนเปิด - - - - - 

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - อตัราดอกเบียคงที 1,211 - 1,222 - 1,222 

หุ้นกูร้ะยะยาว 2,498 - 2,561 - 2,561 

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม 
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41. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัฯ คือ การจดัให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสมเพือสนบัสนุน         

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 

 กลุ่มบริษทับริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหนีสินต่อทุนเพือให้สอดคลอ้งกบัเงือนไขในสัญญาเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินและการออกหุ้นกู้ ซึงตอ้งรักษาระดบัของอตัราส่วนหนีสินต่อทุนนีให้ไม่เกิน 1.75:1 และ 

2.00:1 ตามลาํดบั 

 ณ วันที  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 1.9:1 (2562: 1.8:1) และเฉพาะบริษัทฯมี

อตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 1.5:1 (2562: 1.6:1) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขในการดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อทุนทีระบ ุ       

ในสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคารบางแห่งได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับหนังสือผ่อนผนัการไม่ปฏิบัติตามเงือนไข                

จากธนาคารดงักล่าวภายในวนัทีสินรอบระยะเวลารายงาน 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนแปลงวตัถุประสงค์ นโยบายหรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการทุน 

42. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 1 มีนาคม 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น 

เพือพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวนเงิน 65,316 บาท โดยการตดัหุ้นทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 

65,316 หุ้น และการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาํนวนเงิน 32,258,384 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวนเงิน 

322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 354,842,228 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 32,258,384 หุ้น 

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพอืรองรับการจ่ายหุ้นและเงินสดปันผล ดงันี 

ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 32,258,384 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่               

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัรา  หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจาํนวนเงิน 32,258,384 บาท ทงันี ในกรณีทีมี

เศษของหุ้นเดิมจากการคาํนวณตามอตัราการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าว ให้จ่ายปันผลสาํหรับส่วนทีเป็นเศษของหุ้นเป็น           

เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท แทนการจ่ายดว้ยหุ้นปันผล 

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 48,387,577 บาท  

43. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 กลุ่มบริษัทไดจ้ัดประเภทรายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพือให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตามทีจดัประเภทใหม่ ตามทีเคยรายงานไว ้

เงินมดัจาํคา่ซือสินทรัพย ์ - 1,530 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 85,681 84,151 

เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,442,978 1,389,601 

หนีสินหมุนเวยีนอืน - อนื ๆ 152,201 211,654 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,823,901 2,590,185 

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 29,955 257,595 

44. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 1 มีนาคม 2564 
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