
 

 

 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อ ผูถื้อหุน้ของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                              
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และ
ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 
รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าว
ประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ     
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้    
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ                        
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ก) ขอ้มูลทางการเงินรวม: ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในต่างประเทศ คือ Sakthi Auto 
Component Limited (“SACL”) ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,866 ลา้นบาท (วิธีราคาทุน 2,576 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมอยูใ่นบญัชี
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ส่วนแบ่งก าไร 6 ลา้นบาท และส่วนแบ่งก าไรจากการแปลงค่า                            
งบการเงินต่างประเทศของ SACL 132 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ตามล าดบั ตามท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 ทั้งน้ี มูลค่าเงินลงทุนใน 
SACL ตามวิธีส่วนไดเ้สียไดถู้กบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินภายในท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ SACL ซ่ึง
ไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี เน่ืองจาก SACLไม่ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีเพื่อปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินรวม
ส าหรับงวดดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืน
เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัฐานะการเงินรวมและผลการด าเนินงานรวมของ SACLได ้ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนใน SACL ซ่ึงแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนแบ่งก าไรและส่วนแบ่งก าไรจากการแปลงค่า
งบการเงินต่างประเทศของ SACL ในขอ้มูลทางการเงินรวมส าหรับงวดดงักล่าว หรือไม่เพียงใด เหตุการณ์ดงักล่าว                        
เป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์   
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ข) ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ: ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ                         
คือ Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) ซ่ึงลงทุนใน SACL มีมูลค่าเงินลงทุนตามบญัชี 779 ลา้นบาท                    
(แสดงรวมอยูใ่นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) รวมถึงบริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับทั้งทางตรงและผา่นบริษทัยอ่ย
อีกแห่งหน่ึงของบริษทัฯแก่ SGAH 2,180 ลา้นบาท (แสดงรวมอยูใ่นบญัชีเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีอ่ืน) 
ดงันั้น จากการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่า
เงินลงทุนใน SGAH และเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดดงักล่าวหรือไม่เพียงใด  

ค) เหตุการณ์การถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) และ ข) มีอยูต่ ั้งแต่ปี 2564 ดว้ยเหตุผลเดียวกนั ดงันั้น 
ความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปี 2564 และขอ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ของขา้พเจา้ จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าวเช่นกนั และขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อ                 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการงวดปัจจุบนัจึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าวดว้ยเน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อ                      
การเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ 

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุ             
ให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 7.3 เก่ียวกบัคดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยึดหลกัประกนัหุน้ของ 
SGAH ระหวา่งกลุ่มบริษทัและกลุ่ม Sakthi ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

วิสสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 17 พฤษภาคม 2565 



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 683,756            690,391            47,268 40,700              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 3,163,433         2,236,600         1,612,739 1,389,936         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                        -                        336,000 336,000            

สินคา้คงเหลือ 4 3,172,722         3,030,653         155,643 149,480            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 94                     51,679              -                        23,000              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 3,393                22,603              1,426 16,560              

   อ่ืน ๆ 340,612            254,556            21,266 21,258              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,364,010         6,286,482         2,174,342         1,976,934         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 27,000              27,000              -                        -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 95,804              95,804              3,895,469 3,877,831         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 4,174,623         4,030,132         568,283 568,283            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 114,961            120,245            177,600 177,600            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        4,984,419 4,968,889         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 8,017,386         8,221,984         1,002,908 1,013,541         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 668,867            600,196            13,381 15,096              

ค่าความนิยม 1,101,390         1,117,992         -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,564,774         1,599,072         9,355 10,253              

สินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํใหเ้สร็จส้ิน

   ตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 562,284            564,180            -                        -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                        -                        64,268 64,132              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 80,852              59,408              8,423 7,309                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 16,407,941       16,436,013       10,724,106       10,702,934       

รวมสินทรัพย์ 23,771,951       22,722,495       12,898,448       12,679,868       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 10 1,983,279         1,710,423         520,000 109,000            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 5,898,329         4,883,735         583,774 479,775            

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,435,487         1,441,025         1,004,206 1,087,432         

หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 -                        499,972            -                        499,972            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 206,082            104,594            6,731 6,672                

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 32,646              35,696              1,792,766 1,298,495         

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 32,597              32,023              -                        -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 49,551              28,299              4,128 4,128                

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 156,322            157,061            34,201 61,383              

   อ่ืน ๆ 234,053            265,280            2,500 4,040                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,028,346       9,158,108         3,948,306         3,550,897         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 10 2,857,379         3,138,251         1,557,015 1,808,479         

หุน้กูร้ะยะยาว 11 1,099,557         1,099,486         1,099,557 1,099,486         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 155,662            180,304            7,107 8,811                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 265,397            264,938            45,622 45,266              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,067              49,317                                          - -                        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,637              17,291                                          - -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,440,699         4,749,587         2,709,301         2,962,042         

รวมหนีสิ้น 14,469,045       13,907,695       6,657,607         6,512,939         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 354,842,012 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 354,842            354,842            354,842            354,842            

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 354,842,012 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 354,842            354,842            354,842            354,842            

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน 33,580              33,580              33,580              33,580              

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (1,533)               (1,533)               -                        -                        

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 159,594            159,594            -                        -                        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,940,047         5,537,584         3,628,524         3,554,612         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 286,174            205,042            -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  8,996,599         8,513,004         6,240,841         6,166,929         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 306,307            301,796            -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,302,906         8,814,800         6,240,841         6,166,929         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,771,951       22,722,495       12,898,448       12,679,868       

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 6,730,296         5,586,311          692,425              595,323             

รายไดอ่ื้น

   เงินปันผลรับ 5, 7 -                        -                         90,330                22,000               

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        102,370             -                         90,119               

   อ่ืน ๆ 84,998              50,373               31,393                33,226               

   รวม 84,998              152,743             121,723              145,345             

รวมรายได้ 6,815,294         5,739,054          814,148              740,668             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5,984,523         4,911,514          628,505              526,069             

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 83,520              86,835               8,920                  8,884                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 308,708            303,020             86,276                64,825               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,523                -                         3,907                  -                         

รวมค่าใช้จ่าย 6,380,274         5,301,369          727,608              599,778             

กําไรจากการดําเนินงาน 435,020            437,685             86,540                140,890             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 87,625              91,010               -                         -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 (5,284)               (3,643)                -                         -                         

รายไดท้างการเงิน 1,645                1,101                 40,204                41,175               

ตน้ทุนทางการเงิน (81,316)             (87,463)              (52,968)              (63,473)              

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 437,690            438,690             73,776                118,592             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 (28,678)             (25,260)              136                     (7,976)                

กําไรสําหรับงวด 409,012            413,430             73,912                110,616             

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 402,463            410,730             73,912                110,616             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,549                2,700                 

409,012            413,430             

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.13 1.16 0.21 0.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 409,012            413,430             73,912                110,616             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (52,572)             (69,699)              -                         -                         

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 131,666            136,015             -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 79,094              66,316               -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 488,106            479,746 73,912                110,616

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 483,595            473,635 73,912                110,616             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,511 6,111

488,106            479,746             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 437,690            438,690             73,776                118,592             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ

   (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 272,549            248,193             33,619                32,777               

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

      จากเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มื (2,469)               (4,951)                3,429                  (76,552)              

   กาํไรจากการขาย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (3,053)               (1,006)                (61)                     (335)                   

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (82,341)             (87,367)              -                         -                         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 1,330                -                         -                         -                         

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ

      ท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (8,438)               18,141               (4,488)                (1,624)                

   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (17,028)             (15,706)              (296)                   3,278                 

   ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 1,120                15,702               -                         -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,173                6,617                 1,122                  1,145                 

   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย                         - -                         (90,330)              (22,000)              

   รายไดท้างการเงิน (1,645)               (1,101)                (40,204)              (41,175)              

   ตน้ทุนทางการเงิน 81,316              87,463               52,968                63,473               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 684,204            704,675             29,535                77,579               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (834,940)           (31,366)              (108,426)            (4,211)                

   สินคา้คงเหลือ (133,631)           (145,276)            (1,675)                (11,417)              

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 51,585              (14,314)              23,000                11,000               

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (65,216)             (59,872)              16,428                1,745                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (21,643)             12,465               (1,113)                7,374                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,060,701         487,940             96,310                6,460                 

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (31,966)             (6,481)                (28,722)              1,600                 

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,654)               (225)                   -                         -                         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 707,440            947,546             25,337                90,130               

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,714)               (435)                   (766)                   (106)                   

จ่ายค่ารับประกนัสินคา้ (546)                  -                         -                         -                         

หน้ีสูญไดรั้บคืน 240                   -                         240                     -                         

จ่ายภาษีเงินได้ (17,868)             (9,619)                (882)                   (917)                   

รับคืนเงินภาษีเงินได้ 5,717                -                         -                         -                         

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 690,269            937,492             23,929                89,107               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิม่ข้ึน                         - (25,000)              -                         -                         

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิม่ข้ึน)                         - (20,000)              (23,536)              42,652               

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                         - -                         (15,530)              -                         

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย                         - 22,000               15,530                22,000               

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 14,589              15,046               66                       423                    

ซ้ือและสร้างท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนและสินทรัพย์

   ท่ีรับรู้จากตน้ทุนการทาํให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ (226,825)           (485,778)            (18,085)              (37,616)              

รับดอกเบ้ีย 909                   4,478                 683                     163                    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (211,327)           (489,254)            (40,872)              27,622               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารเพิม่ข้ึน (ลดลง) 347,119            22,724               411,000              (15,500)              

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน (ลดลง) (2,647)               -                         494,271              246,662             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 104,485            38,417               -                         -                         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (362,473)           (305,423)            (332,642)            (298,193)            

ชาํระคืนหุ้นกู้ (500,000)           -                         (500,000)            -                         

ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (25,459)             (27,070)              (1,645)                (1,792)                

จ่ายดอกเบ้ีย (78,370)             (93,109)              (47,473)              (65,738)              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (517,345)           (364,461)            23,511                (134,561)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) 31,768              (83,840)              -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (6,635)               (63)                     6,568                  (17,832)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 690,391            651,781             40,700                68,888               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 683,756            651,718             47,268                51,056               

-                        -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หน้ีค่าซ้ือและก่อสร้างสินทรัพยเ์พิม่ข้ึน (ลดลง) (48,953)             31,875               2,293                  -                         

   เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยเ์พิม่ข้ึน (ลดลง) (199)                  1,104                 -                         -                         

   โอนสินทรัพยท่ี์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํให้เสร็จส้ินตามสัญญา

      ท่ีทาํกบัลูกคา้ไปอุปกรณ์ -                        4,680                 -                         -                         

   โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 73,940              180                    -                         -                         

   โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปอุปกรณ์ 324                   -                         -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 28,042              18,753               -                         -                         

   เงินปันผลคา้งรับเพิม่ข้ึน 74,800              -                         74,800                -                         

   แปลงสภาพเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า 74,263              -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนของผูม้ี

ส่วนตํ่ากวา่ทุน รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน จากการเปลี่ยนสดัส่วน ยงัไม่ได้ ผลต่างจาก ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าหุน้ทุนซื้อคืน การถือหุน้ในบริษทัย่อย บริษทัฯ บริษทัย่อย จดัสรร การแปลงค่างบการเงิน เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษทัร่วม รวม ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 322,584               2,164,354            33,580                 -                                59,541                 159,594               4,761,037            161,822                        (189,370)                      (27,548)               7,473,142            268,146                7,741,288            

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                                -                           -                           410,730               -                                    -                                    -                           410,730               2,700                    413,430               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                                -                           -                           -                           (73,110)                         136,015                       62,905                 62,905                 3,411                    66,316                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                                -                           -                           410,730               (73,110)                         136,015                       62,905                 473,635               6,111                    479,746               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 322,584               2,164,354            33,580                 -                                59,541                 159,594               5,171,767            88,712                          (53,355)                        35,357                 7,946,777            274,257                8,221,034            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 354,842               2,164,354            33,580                 (1,533)                       59,541                 159,594               5,537,584            134,695                        70,347                          205,042               8,513,004            301,796                8,814,800            

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                                -                           -                           402,463               -                                    -                                    -                           402,463               6,549                    409,012               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                                -                           -                           -                           (50,534)                         131,666                       81,132                 81,132                 (2,038)                   79,094                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                                -                           -                           402,463               (50,534)                         131,666                       81,132                 483,595               4,511                    488,106               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 354,842               2,164,354            33,580                 (1,533)                       59,541                 159,594               5,940,047            84,161                          202,013                       286,174               8,996,599            306,307                9,302,906            

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                           

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                            -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

- กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าหุน้ทุนซื้อคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 322,584                     2,164,354                  33,580                       59,541                       2,604,111                  5,184,170                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 110,616                     110,616                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 110,616                     110,616                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 322,584                     2,164,354                  33,580                       59,541                       2,714,727                  5,294,786                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 354,842                     2,164,354                  33,580                       59,541                       3,554,612                  6,166,929                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 73,912                       73,912                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 73,912                       73,912                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 354,842                     2,164,354                  33,580                       59,541                       3,628,524                  6,240,841                  

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

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

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงิน
ประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก ท าให้เกิด                           
การชะลอตวัของเศรษฐกิจในช่วงท่ีก าลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายบริหารของ                            
กลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ
ในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ ์                            
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั   
ท่ีมีสาระส าคญัในระหวา่งงวด  

1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

2.1 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้และบริการ ราคาใกลเ้คียงกบัท่ีขายใหบุ้คคลภายนอก 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 3.53 ถึง 4.00 ต่อปี (2564: ร้อยละ 3.87 ถึง 4.00 ต่อปี) 
ค่าเช่ารับ ราคาตามสัญญา  
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ ราคาตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 2 ถึง 45 ข้ึนกบัประเภทสินคา้  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 3.53 ต่อปี (2564: ร้อยละ 3.87 ต่อปี) 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ขายสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 114,483 93,314 
บริษทัร่วม 59,469 57,282 2,875 927 
การร่วมคา้ 4,975 775 - - 

รวม 64,444 58,057 117,358 94,241 

เงินปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 15,530 - 
บริษทัร่วม - - 74,800 22,000 

รวม - - 90,330 22,000 

ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 39,476 40,926 
บริษทัร่วม 39 38 39 38 
การร่วมคา้ 688 210 688 210 

รวม 727 248 40,203 41,174 

ค่าเช่ารับ     
บริษทัยอ่ย - - 390 444 
บริษทัร่วม 3,583 3,531 385 333 

รวม 3,583 3,531 775 777 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ     
บริษทัยอ่ย - - 20,421 20,421 
บริษทัร่วม 3,590 3,650 3,590 3,650 
การร่วมคา้ 32 - 32 - 

รวม 3,622 3,650 24,043 24,071 

รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 3,717 3,751 
บริษทัร่วม 2,142 2,215 968 969 
การร่วมคา้ 119 1,164 23 18 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,435 2,421 - - 

รวม 4,696 5,800 4,708 4,738 

ซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 127,885 84,558 
บริษทัร่วม 77,271 44,609 44,612 10,061 

รวม 77,271 44,609 172,497 94,619 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 7,645 3,180 
บริษทัร่วม 35 15 21 - 

รวม 35 15 7,666 3,180 

ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 10,057 6,386 

รวม - - 10,057 6,386 
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2.2 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)  
บริษทัยอ่ย - - 1,272,658 1,206,855 
บริษทัร่วม 125,360 59,609 81,296 7,431 
การร่วมคา้ 4,081 946 556 613 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 80,168 80,316 20,735 20,791 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (77,097) (77,153) (82,902) (82,957) 

รวม 132,512 63,718 1,292,343 1,152,733 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 91,075 57,161 
บริษทัร่วม 73,822 74,362 53,611 56,778 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,905 4,961 - - 

รวม 78,727 79,323 144,686 113,939 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 360,000 360,000 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - (24,000) (24,000) 

รวม - - 336,000 336,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 3,947,719 3,933,081 
บริษทัร่วม 4,000 4,000 4,000 4,000 
การร่วมคา้ 69,750 69,750 69,750 69,750 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 544,108 545,301 367,514 368,708 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (522,054) (523,247) (493,514) (497,708) 

รวม 95,804 95,804 3,895,469 3,877,831 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 1,792,766 1,298,495 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 32,646 35,696 - - 

รวม 32,646 35,696 1,792,766 1,298,495 
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2.3 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 95,804 4,213,831 
เพ่ิมข้ึน - 498,954 
ลดลง - (475,418) 
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน - (5,898) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 95,804 4,231,469 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 35,696 1,298,495 
เพ่ิมข้ึน - 1,963,804 
ลดลง (2,647) (1,469,533) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (403) - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 32,646 1,792,766 

2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                    
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,463 7,613 8,463 7,613 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและระยะยาวอ่ืน 55 54 55 54 

รวม 8,518 7,667 8,518 7,667 
 

2.5 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                           
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 13.4 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 48,119 52,614 54,510 30,497 
คา้งช าระ 3 - 12 เดือน - - - - 
คา้งช าระมากกว่า 12 เดือน 51,502 51,502 - - 

รวม 99,621 104,116 54,510 30,497 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (51,502) (51,502) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 48,119 52,614 54,510 30,497 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,885,788 2,064,100 276,968 232,518 
คา้งช าระ 3 - 12 เดือน 5,723 17,061 813 586 
คา้งช าระมากกว่า 12 เดือน 9,470 15,467 1,548 543 

รวม 2,900,981 2,096,628 279,329 233,647 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (12,324) (29,056) (833) (833) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,888,657 2,067,572 278,496 232,814 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,936,776 2,120,186 333,006 263,311 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74,800 - 74,800 - 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 23,078 37,653 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,103 23,798 1,218,899 1,180,427 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 542 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,008 44,325 38,043 2,470 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,085 12,957 26,494 24,766 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 105,310 90,704 22,404 20,707 

รวม 319,384 209,437 1,381,182 1,228,370 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (92,727) (93,023) (101,449) (101,745) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 226,657 116,414 1,279,733 1,126,625 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,163,433 2,236,600 1,612,739 1,389,936 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยหน่ึงแห่งไดน้ าลูกหน้ีการคา้จ านวนเงิน 28.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 20.4 
ลา้นบาท) ไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 
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4. สินค้าคงเหลือ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 89,953 17,244 
ลดลง  (8,438) (4,488) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 81,515 12,756 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยบางแห่งไดจ้ าน าสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนเงิน 272 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 
153 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

5.1 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 4,030,132 568,283 
ส่วนแบ่งก าไร  87,625 - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 131,666 - 
เงินปันผลรับ (74,800) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 4,174,623 568,283 

 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ Sakthi Auto Component Limited (“SACL”) ในข้อมูลทางการเงินรวม                         
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีมูลค่าเท่ากับ  2,866 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2564: 2,728 ล้านบาท) ถูกบันทึกบัญชี                    
โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินภายในท่ีจัดท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ SACL โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือ                         
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ SACL 
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5.2  รายละเอียดของส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564  
    (หน่วย: พนับาท) 

 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

บริษทั 
 

สดัส่วนเงินลงทุน ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่ง                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทร่วมในประเทศไทย           
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จ ากดั 45.62 45.62 39,276 44,471 - - - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 20 3,005 3,967 - - - - - - 
บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 2,933 (373) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49.20 49.20 5,110 4,998 - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 20 20 23,808 27,876 - - 74,800 22,000 74,800 22,000 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 49 49 3,778 4,726 - - - - - - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 49 49 5,175 5,719 - - - - - - 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ           
Nuro Technology Incorporated 20.36 20.36 (1,005) (2,249) (552) 506 - - - - 
Sakthi Auto Component Limited 77.04 77.04 5,545 1,875 132,218 135,509 - - - - 

รวม   87,625 91,010 131,666 136,015 74,800 22,000 74,800 22,000 
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6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

6.1 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 120,245 177,600 
ส่วนแบ่งขาดทุน (5,284) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 114,961 177,600 

6.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                                    
31 มีนาคม 2565 และ 2564 แยกรายบริษทั 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
 

สดัส่วนเงินลงทุน ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
50 

 
50 (86) (50) - - - - 

บริษทั อาปิโก 
อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 

 
51 

 
51 (167) (476) - - - - 

บริษทั วรูม จ ากดั 40 40 (5,031) (3,117) - - - - 

รวม   (5,284) (3,643) - - - - 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  4,968,889 
เพ่ิมข้ึน  15,530 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  4,984,419 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ AAPICO Motors Sdn. Bhd. จ านวน 2 ล้านหุ้น                                     
มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย เป็นจ านวนเงิน 2 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือ 15.5 ล้านบาท เพ่ือคงสัดส่วน                 
การถือหุน้เดิม 

7.2 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน                 
15.5 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) 
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7.3 คดีฟ้องร้องเก่ียวกบัการยดึหลกัประกนัหุน้ของ Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) 

 สืบเน่ืองจากการยึดหลกัประกนัหุ้นของ SGAH ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2564 
ข้อ 7.2 ปัจจุบัน มีการด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายระหว่างกลุ่มบริษัทกับกลุ่ม Sakthi (“Sakthi”)          
อยู่หลายคดี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีความคืบหน้าท่ีส าคญัในส่วนของคดีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 2 คดี ซ่ึงผลของคดี
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อจ านวนหน้ีคงคา้งทั้งหมดของ Sakthi ท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั ซ่ึงหมายความรวมถึงดอกเบ้ีย 
ดอกเบ้ียผดินดัช าระ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รายละเอียดของ 2 คดีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี  

ก) การด าเนินการทางกฎหมายโดย ABT ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ Sakthi กบักลุ่มบริษทั เพ่ือโตแ้ยง้ในมูลค่าของหุ้น 
SGAH ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าจากกระบวนการบงัคบัหลกัประกนั 

ABT ไดด้ าเนินการยื่นฟ้องกลุ่มบริษทัต่อศาลแพ่งประเทศองักฤษเพ่ือโตแ้ยง้มูลค่าของหุ้น SGAH ท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีว่าจา้งโดยกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัก าลงัด าเนินการเพ่ือคดัคา้นขอ้โตแ้ยง้ของ ABT 
จนถึงท่ีสุด  

หากศาลมีค าพิพากษาตดัสินให้กลุ่มบริษทัเป็นฝ่ายชนะคดี จะเป็นการยืนยนัว่ามูลค่าหุ้น SGAH ท่ีกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากการบงัคบัหลกัประกนัเป็นไปตามการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีกลุ่มบริษทัวา่จา้ง อยา่งไรก็ตาม
หากศาลมีค าพิพากษาตดัสินให้ ABT เป็นฝ่ายชนะคดี มูลค่าของหุ้น SGAH ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าจากกระบวนการ
บงัคบัหลกัประกนัจะถูกปรับใหเ้ป็นไปตามท่ีศาลก าหนด  

ในกรณีท่ีศาลก าหนดให้มูลค่าหุ้น SGAH เป็นไปตามท่ี ABT และกลุ่มบริษทัโตแ้ยง้ทั้งจ านวน จะส่งผลให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งท าการปรับมูลค่าหุ้น SGAH ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั และท าให้กลุ่มบริษทัตอ้ง
แกไ้ขบญัชีให้สอดคลอ้งกบัส่วนต่างระหว่างมูลค่าหุ้น SGAH ท่ีกลุ่มบริษทัใชอ้า้งอิงกบัมูลค่าหุ้นท่ีถูกก าหนด
โดยศาลและหากศาลเห็นควรก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งปรับส่วนอ่ืนใดอีก กลุ่มบริษทัจะตอ้งแกไ้ขบญัชีเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัส่วนต่างดงักล่าวดว้ย 

ทั้งน้ี กระบวนการไต่สวนและสืบพยานในคดีดงักล่าวคาดว่าจะเร่ิมตน้ไดใ้นช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565  

ข) การด าเนินการทางกฎหมายโดยกลุ่มบริษทั เพ่ือบงัคบัหลกัประกนัตามสัญญาค ้าประกันโดยบุคคลจ านวน                    
4 ฉบบั 

กลุ่มบริษทัไดย้ื่นค าขอให้มีการด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศูนยอ์นุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ (SIAC) เพ่ือขอให้อนุญาโตตุลาการออกค าช้ีขาดภายใตข้อ้ก าหนดในสัญญาค ้ าประกันโดยบุคคล                 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเคยเก่ียวขอ้งกบั Sakthi เพ่ือเป็นประกนัหน้ีเงินกูย้มืระหวา่ง Sakthi กบักลุ่มบริษทั  

เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2564 ภายหลงัการพิจารณาเสร็จส้ินแลว้ อนุญาโตตุลาการได้มีค าช้ีขาดบางส่วน (Partial 
Award) ในคดีดังกล่าว คือ ตัดสินให้ฝ่ายผู ้ค  ้ าประกันต้องช าระหน้ีตามสัญญาค ้ าประกันให้แก่กลุ่มบริษัท                     
ตามจ านวนท่ีจะถูกก าหนดโดยผลของค าพิพากษาคดีพิพาทเร่ืองมูลค่าหุน้ SGAH ในศาลแพง่ประเทศองักฤษ  

จากผลของค าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการข้างต้น กลุ่มบริษัทจะด าเนินการเพ่ือบังคบัฝ่ายผูค้  ้ าประกันให้ช าระหน้ี                 
ตามสญัญาค ้าประกนัโดยเร็วท่ีสุดเม่ือศาลแพง่ประเทศองักฤษมีค าพิพากษา 
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,221,984 1,013,541 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 136,411 20,350 
โอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 324 - 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (74,264) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (11,536) (5) 
ค่าเส่ือมราคา (206,591) (30,978) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (48,942) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 8,017,386 1,002,908 

 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดน้ าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
จ านวนเงิน 1,059 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,086 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 600,196 15,096 
เพ่ิมข้ึน 28,042 - 
โอนมาจากอุปกรณ์ 74,264 - 
โอนไปอุปกรณ์ (324) - 
ค่าเส่ือมราคา (27,705) (1,715) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,606) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 668,867 13,381 

 บริษทัย่อยสองแห่งไดน้ าสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวนเงิน 
231 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 384 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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10. เงินกู้ยืมจากธนาคาร 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 4,586,950 2,901,836 
กูเ้พ่ิม 104,485 - 
ช าระคืน (362,473) (332,642) 
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (2,469) (2,469) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (26,436) - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 4,300,057 2,566,725 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (7,191) (5,504) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 4,292,866 2,561,221 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,435,487) (1,004,206) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 2,857,379 1,557,015 

 บริษัทฯ 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารของบริษัทฯเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของ            
บริษทัฯเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัภายใตเ้ง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนั 
(Negative pledge) 

 สัญญาเงินกู้ยืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบัติและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้การให้กู้ยืม                                                         
แก่บริษทัในกลุ่ม และมีขอ้ก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน                               
บางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

บริษัทย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัย่อยบางส่วนค ้ าประกันโดย                    
เงินฝากประจ า การจ าน าสินคา้คงเหลือ สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร หนงัสือค ้าประกนัและ
เลตเตอร์ออฟเครดิต และค ้าประกนัโดยบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย ภายใตเ้ง่ือนไขว่าจะไม่น าสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั
ไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็น                 
จ านวนเงิน 4,179 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 4,313 ลา้นบาท) 
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11. หุ้นกู้ระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

  

ขอ้มูลทางการเงินรวม/     
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  1,600,000 
ช าระคืน  (500,000) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  1,100,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (443) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ  1,099,557 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  1,099,557 

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

12. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั     
ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 26,754 25,305 - 10,041 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,924 (45) (136) (2,065) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น                      
งบก าไรขาดทุน 28,678 25,260 (136) 7,976 
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13. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

13.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับ    
การติดตั้งคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ การซ้ือเคร่ืองจกัรและการก่อสร้างอาคารจากบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

บาท 124.0 165.2 10.7 22.2 
เรนมินบิจีน 16.3 19.6 - - 
ยโูร - 0.8 - - 

13.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช าระ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินลงทุน 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

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

13.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

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

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญา
ขา้งตน้เป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท (2564: 4 ลา้นบาท) 
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13.4 การค า้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อย                 
ในต่างประเทศในวงเงิน 10 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระค ้ าประกนัวงเงิน
สินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 1 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 19 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
ตามล าดบั                        

ค) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนาม                 
กลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

หนงัสือค ้าประกนั 
31 มีนาคม             

2565 
31 ธนัวาคม           

2564 
31 มีนาคม             

2565 
31 ธนัวาคม           

2564 

การปฏิบติังานตามสญัญา 59 ลา้นบาท 59 ลา้นบาท 59 ลา้นบาท 59 ลา้นบาท 
การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 30 ลา้นบาท               

0.5 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย 

29 ลา้นบาท               
0.5 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย 

14 ลา้นบาท 14 ลา้นบาท 

13.5 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจ าปี 2564 ขอ้ 35.5 

14. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม           
2564 

31 มีนาคม  
2565 

31 ธนัวาคม           
2564 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - กองทุนเปิด 
(ระดบั 2) 94 51,679 - 23,000 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด (ระดบั 3) - - - - 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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15. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ส่วนงานผลิต                     
ช้ินส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจ าหน่าย
รถยนตแ์ละบริการ

ซ่อมรถยนต ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง                     
และตดัรายการ   
ระหวา่งกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,127 4,172 1,596 1,413 7 1 6,730 5,586 - - 6,730 5,586 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 468 391 180 192 4 2 652 585 (652) (585) - - 

รวมรายได้ 5,595 4,563 1,776 1,605 11 3 7,382 6,171 (652) (585) 6,730 5,586 

ผลการด าเนินงาน             
ก าไรของส่วนงาน 412 428 23 7 2 3 437 438 - - 437 438 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         82 87 
ตน้ทุนทางการเงิน     (81) (87) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    438 438 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (29) (25) 

ก าไรส าหรับงวด    409 413 
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16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก                           
ผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ               
0.47 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 354,842,012 หุ้น เป็นจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 166.8 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565  

17. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
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