
 

 

 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อ ผูถื้อหุน้ของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินรวม
ระหว่างกาล”) ของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดส้อบทานขอ้มูล                    
ทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 
รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าว
ประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ     
และวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได ้    
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ                        
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ก) ขอ้มูลทางการเงินรวม: ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในตา่งประเทศ คือ Sakthi 
Auto Component Limited (“SACL”) ซ่ึงมีมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,977 ลา้นบาท (วิธีราคาทุน 2,576 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมอยูใ่น
บญัชีเงินลงทนุในบริษทัร่วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ส่วนแบ่งก าไร 42 ลา้นบาท และ 48 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูง่บก าไร
ขาดทนุรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ตามล าดบั และส่วนแบ่งก าไรจากการแปลงค่างบการเงิน
ต่างประเทศของ SACL 68 ลา้นบาท และ 201 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและ                 
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ตามล าดบั ตามท่ีแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 5 ทั้งน้ี มูลค่าเงินลงทุนใน 
SACL ตามวิธีส่วนไดเ้สียไดถู้กบนัทึกบญัชีโดยอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินภายในท่ีจดัท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของ SACL ซ่ึง
ไม่ไดผ้า่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี เน่ืองจาก SACLไม่ไดแ้ตง่ตั้งผูส้อบบญัชีเพื่อปฏิบติังานสอบทานขอ้มูลทางการเงินรวม
ส าหรับงวดดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั และขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอื่น
เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัฐานะการเงินรวมและผลการด าเนินงานรวมของ SACLได ้ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว่้า
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนใน SACL ซ่ึงแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนแบ่งก าไรและส่วนแบ่งก าไรจากการแปลงค่า
งบการเงินต่างประเทศของ SACL ในขอ้มูลทางการเงินรวมส าหรับงวดดงักล่าว หรือไม่เพียงใด เหตุการณ์ดงักล่าวเป็น                  
การถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์   
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ข) ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ: ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ                         
คือ Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) ซ่ึงลงทุนใน SACL มีมูลค่าเงินลงทุนตามบญัชี 779 ลา้นบาท                    
(แสดงรวมอยูใ่นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) รวมถึงบริษทัฯมีเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับทั้งทางตรงและผา่นบริษทัยอ่ย
อีกแห่งหน่ึงของบริษทัฯแก่ SGAH 2,331 ลา้นบาท (แสดงรวมอยูใ่นบญัชีเงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีอ่ืน) 
ดงันั้น จากการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว่้าจ าเป็นตอ้งปรับปรุงมูลค่า
เงินลงทุนใน SGAH และเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดดงักล่าวหรือไมเ่พียงใด  

ค) เหตุการณ์การถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ตามท่ีกล่าวในขอ้ ก) และ ข) มีอยูต่ั้งแตปี่ 2564 ดว้ยเหตผุลเดียวกนั ดงันั้น 
ความเห็นตอ่งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปี 2564 และขอ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ของขา้พเจา้ จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าวเช่นกนั และขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินรวมและเฉพาะกิจการงวดปัจจบุนัจึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าวดว้ยเน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อ                      
การเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจบุนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ 

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุ             
ใหเ้ช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น  

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 7.3 เก่ียวกบัคดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยดึหลกัประกนัหุ้นของ 
SGAH ระหว่างกลุ่มบริษทัและกลุ่ม Sakthi ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแตอ่ยา่งใด 

วิสสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 15 สิงหาคม 2565 



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 825,992             690,391             103,452 40,700               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 3 3,250,294          2,236,600          1,603,347 1,389,936          

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                         -                         336,000             336,000             

สินคา้คงเหลือ 4 3,470,157          3,030,653          185,346 149,480             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 94                      51,679               -                         23,000               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 5,374                 22,603               1,195 16,560               

   อืน ๆ 312,485             254,556             18,835 21,258               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,864,396          6,286,482          2,248,175          1,976,934          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 37,000               27,000               -                         -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 125,804             95,804               4,003,212 3,877,831          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 4,208,558          4,030,132          568,283 568,283             

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 108,331             120,245             177,600 177,600             

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

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 8 7,989,367          8,221,984          985,861 1,013,541          

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 698,374             600,196             11,727 15,096               

ค่าความนิยม 1,094,107          1,117,992          -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื 1,547,187          1,599,072          8,470 10,253               

สินทรัพยท์ีรับรู้จากตน้ทุนในการทาํใหเ้สร็จสิน

   ตามสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 567,009             564,180             -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                         -                         65,404 64,132               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 68,355               59,408               6,954 7,309                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 16,444,092        16,436,013        10,811,930        10,702,934        

รวมสินทรัพย์ 24,308,488        22,722,495        13,060,105        12,679,868        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 10 1,443,023          1,710,423          -                         109,000             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2 5,847,410          4,883,735          550,176 479,775             

เงินกูย้มืระยะยาวทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 1,645,824          1,441,025          1,216,118 1,087,432          

หุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 -                         499,972             -                         499,972             

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 128,638             104,594             5,737 6,672                 

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 33,030               35,696               604,869 1,298,495          

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัสินคา้ 33,545               32,023               -                         -                         

หนีสินหมุนเวียนอืน

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 50,142               28,299               11,242 4,128                 

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 176,814             157,061             36,836 61,383               

   อืน ๆ 221,464             265,280             2,297 4,040                 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 9,579,890          9,158,108          2,427,275          3,550,897          

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 10 3,573,408          3,138,251          2,080,603 1,808,479          

หุน้กูร้ะยะยาว 11 1,099,615          1,099,486          1,099,615          1,099,486          

หนีสินตามสัญญาเช่า 218,746             180,304             6,440 8,811                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 270,710             264,938             46,496 45,266               

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,665               49,317               -                         -                         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 43,433               17,291               -                         -                         

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 5,258,577          4,749,587          3,233,154          2,962,042          

รวมหนีสิน 14,838,467        13,907,695        5,660,429          6,512,939          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี



บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถิุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      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          

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

ส่วนตาํกว่าทุนจากการเปลียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (1,533)                (1,533)                -                         -                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 159,594             159,594             -                         -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,183,257          5,537,584          4,787,359          3,554,612          

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ 202,782             205,042             -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  9,156,417          8,513,004          7,399,676          6,166,929          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 313,604             301,796             -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,470,021          8,814,800          7,399,676          6,166,929          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,308,488        22,722,495        13,060,105        12,679,868        

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 6,145,028         4,832,697          539,216             486,875             

รายไดอื้น

   เงินปันผลรบั 5, 7 -                       -                        1,233,248          1,006,532          

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 128,910           42,376               115,736             41,477               

   อืน ๆ 71,375             102,839             31,262               63,526               

   รวม 200,285           145,215             1,380,246          1,111,535          

รวมรายได้ 6,345,313         4,977,912          1,919,462          1,598,410          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5,523,381         4,273,227          483,608             444,839             

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 88,632             84,564               7,577                 7,491                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 323,816           306,574             79,223               58,431               

รวมค่าใช้จ่าย 5,935,829         4,664,365          570,408             510,761             

กําไรจากการดําเนินงาน 409,484           313,547             1,349,054          1,087,649          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 128,533           62,581               -                        -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 (6,630)              (5,130)                -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 2,243               1,462                 41,840               42,655               

ตน้ทุนทางการเงิน (76,926)            (89,220)              (53,340)              (61,301)              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 456,704           283,240             1,337,554          1,069,003          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (42,506)            (32,647)              (12,133)              (16,451)              

กําไรสําหรับงวด 414,198           250,593             1,325,421          1,052,552          

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 409,796           250,200             1,325,421          1,052,552          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 4,402               393                    

414,198           250,593             

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1.15 0.71 3.74 2.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 414,198           250,593             1,325,421          1,052,552          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (149,127)          105,993             -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม 68,630             2,462                 -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (80,497)            108,455             -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 333,701           359,048 1,325,421          1,052,552

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 326,404           346,500 1,325,421          1,052,552          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 7,297 12,548

333,701           359,048             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 12,875,324       10,419,008        1,231,641          1,082,198          

รายไดอื้น

   เงินปันผลรบั 5, 7 -                       -                        1,323,578          1,028,532          

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 125,387           144,746             111,829             131,596             

   อืน ๆ 156,373           153,212             62,655               96,752               

   รวม 281,760           297,958             1,498,062          1,256,880          

รวมรายได้ 13,157,084       10,716,966        2,729,703          2,339,078          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 11,507,904       9,184,741          1,112,113          970,908             

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 172,152           171,399             16,497               16,375               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 632,524           609,594             165,499             123,256             

รวมค่าใช้จ่าย 12,312,580       9,965,734          1,294,109          1,110,539          

กําไรจากการดําเนินงาน 844,504           751,232             1,435,594          1,228,539          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 216,158           153,591             -                        -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 (11,914)            (8,773)                -                        -                        

รายไดท้างการเงิน 3,888               2,563                 82,044               83,830               

ตน้ทุนทางการเงิน (158,242)          (176,683)            (106,308)            (124,774)            

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 894,394           721,930             1,411,330          1,187,595          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (71,184)            (57,907)              (11,997)              (24,427)              

กําไรสําหรับงวด 823,210           664,023             1,399,333          1,163,168          

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 812,259           660,930             1,399,333          1,163,168          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 10,951             3,093                 

823,210           664,023             

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.29 1.86 3.94 3.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 823,210           664,023             1,399,333          1,163,168          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (201,699)          36,294               -                        -                        

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากบริษทัร่วม 200,296           138,477             -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (1,403)              174,771             -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 821,807           838,794 1,399,333          1,163,168

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 809,999           820,135 1,399,333          1,163,168          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 11,808 18,659

821,807           838,794             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 894,394           721,930             1,411,330          1,187,595          

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีป็นเงินสดรับ

   (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 569,341           507,120             67,364               64,549               

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

      จากเงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม 8,352               14,843               (94,891)              (95,743)              

   กาํไรจากการขาย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (4,823)              (2,757)                (712)                   (638)                   

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (204,244)          (144,818)            -                        -                        

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรพัยอื์น 1,451               284                    -                        -                        

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ

      ทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (284)                 14,427               (3,431)                (1,800)                

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั) (1,975)              (22,886)              479                    849                    

   ประมาณการหนีสินจากการรบัประกนัสินคา้ 2,296               16,978               -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,307             12,682               2,243                 2,290                 

   เงินปันผลรบัจากบริษทัร่วมและบริษทัย่อย -                       -                        (1,323,578)         (1,028,532)         

   รายไดท้างการเงิน (3,888)              (2,563)                (82,044)              (83,830)              

   ตน้ทุนทางการเงิน 158,242           176,683             106,308             124,774             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,431,169         1,291,923          83,068               169,514             

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (974,705)          346,962             (127,289)            98,030               

   สินคา้คงเหลือ (439,220)          (543,217)            (32,435)              (56,344)              

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 51,585             (366,337)            23,000               (333,502)            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (42,108)            (5,875)                17,788               (8,165)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (9,145)              5,210                 355                    4,913                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 882,644           322,509             59,788               (43,870)              

   หนีสินหมุนเวียนอืน (24,063)            108,095             (26,290)              80,496               

   หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 26,142             2,688                 -                        -                        

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 902,299           1,161,958          (2,015)                (88,928)              

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,535)              (5,813)                (1,013)                (106)                   

จ่ายค่ารับประกนัสินคา้ (774)                 (892)                   -                        -                        

หนีสูญไดรั้บคืน 500                  -                        500                    -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (58,817)            (38,774)              (6,155)                (4,159)                

รับคืนเงินภาษีเงินได้ 12,406             9,931                 -                        6,292                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 849,079           1,126,410          (8,683)                (86,901)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (10,000)            (25,000)              -                        -                        

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) (30,000)            593,970             (22,138)              752,754             

ซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                       -                        (15,530)              (3,750)                

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 231,115           106,331             1,316,665          1,026,381          

เงินสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 23,872             30,244               839                    1,408                 

ซือและสร้างทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนและสินทรัพย์

   ทีรับรู้จากตน้ทุนการทาํใหเ้สร็จสินตามสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ (363,732)          (776,144)            (22,730)              (49,548)              

รับดอกเบีย 2,326               23,872               1,855                 50                      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (146,419)          (46,727)              1,258,961          1,727,295          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคารลดลง (193,137)          (43,752)              (109,000)            (175,500)            

เงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (2,678)              -                        (693,626)            (614,795)            

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว 1,451,406         108,114             1,000,000          -                        

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (784,901)          (612,808)            (607,885)            (597,585)            

ชาํระคืนหุน้กู้ (500,000)          (38,243)              (500,000)            (3,328)                

ชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (92,364)            (48,388)              (3,306)                (48,388)              

จ่ายเงินปันผล (166,586)          -                        (166,586)            -                        

จ่ายดอกเบีย (162,639)          (179,881)            (107,123)            (126,480)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (450,899)          (814,958)            (1,187,526)         (1,566,076)         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (116,160)          (141,923)            -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 135,601           122,802             62,752               74,318               

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 825,992           774,583             103,452             143,206             

-                       -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หนีค่าหุน้เพมิขึน -                       -                        -                        (6,000)                

   เจา้หนีค่าซือและก่อสร้างสินทรัพยเ์พิมขึน (ลดลง) 86,429             (19,102)              11,929               -                        

   เงินมดัจาํค่าซือสินทรพัยเ์พมิขึน (ลดลง) (199)                 90,568               -                        -                        

   โอนสินทรพัยที์รับรู้จากตน้ทุนในการทาํใหเ้สร็จสินตามสญัญา

      ทีทาํกบัลูกคา้ไปอุปกรณ์ -                       4,680                 -                        -                        

   โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 73,313             -                        -                        -                        

   โอนจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนไปอุปกรณ์ 63                    180                    -                        -                        

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากหนีสินตามสญัญาเช่า 80,587             18,929               -                        -                        

   เงินปันผลคา้งรับเพมิขึน 6,913               2,151                 6,913                 2,151                 

   หุน้ปันผลจ่าย -                       32,258               -                        32,258               

   แปลงสภาพเงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคารเป็นหนีสินตามสญัญาเช่า 74,263             -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ส่วนของผูมี้

ส่วนตาํกวา่ทุน รวม ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน จากการเปลยีนสดัส่วน ยงัไม่ได้ ผลต่างจาก ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าหุน้ทุนซือคืน การถอืหุน้ในบริษทัย่อย บริษทัฯ บริษทัย่อย จดัสรร การแปลงค่างบการเงิน เบ็ดเสร็จอืนจากบริษทัร่วม รวม ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                          -                          -                          -                                -                          -                          660,930              -                                     -                                    -                          660,930              3,093                    664,023              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                                -                          -                          -                          20,728                           138,477                       159,205              159,205              15,566                  174,771              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                                -                          -                          660,930              20,728                           138,477                       159,205              820,135              18,659                  838,794              

ซือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 

   ควบคุมของบริษทัย่อย -                          -                          -                          (1,533)                       -                          -                          -                          -                                     -                                    -                          (1,533)                 (4,467)                   (6,000)                 

เงินปันผลจ่าย -                          -                          -                          -                                -                          -                          (48,388)               -                                     -                                    -                          (48,388)               -                            (48,388)               

หุน้ปันผลจ่าย 32,258                -                          -                          -                                -                          -                          (32,258)               -                                     -                                    -                          -                          -                            -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 354,842              2,164,354           33,580                (1,533)                       59,541                159,594              5,341,321           182,550                         (50,893)                        131,657              8,243,356           282,338                8,525,694           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                          -                          -                          -                                -                          -                          812,259              -                                     -                                    -                          812,259              10,951                  823,210              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                                -                          -                          -                          (202,556)                       200,296                       (2,260)                 (2,260)                 857                       (1,403)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                                -                          -                          812,259              (202,556)                       200,296                       (2,260)                 809,999              11,808                  821,807              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                          -                          -                          -                                -                          -                          (166,586)             -                                     -                                    -                          (166,586)             -                            (166,586)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 354,842              2,164,354           33,580                (1,533)                       59,541                159,594              6,183,257           (67,861)                         270,643                       202,782              9,156,417           313,604                9,470,021           

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

- กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนกาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าหุน้ทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,163,168                  1,163,168                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,163,168                  1,163,168                  

เงินปันผลจ่าย -                                -                                -                                -                                (48,388)                     (48,388)                     

หุน้ปันผลจ่าย 32,258                       -                                -                                -                                (32,258)                     -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 354,842                     2,164,354                  33,580                       59,541                       3,686,633                  6,298,950                  

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,399,333                  1,399,333                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                1,399,333                  1,399,333                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                -                                -                                (166,586)                   (166,586)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 354,842                     2,164,354                  33,580                       59,541                       4,787,359                  7,399,676                  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินนี

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                   
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงิน
ประจ าปีล่าสุด 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก ท าให้เกิด                           
การชะลอตวัของเศรษฐกิจในช่วงท่ีก าลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายบริหารของ                            
กลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์                             
เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทั   
ท่ีมีสาระส าคญัในระหว่างงวด  

1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั 
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

2.1 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้และบริการ ราคาใกลเ้คียงกบัท่ีขายให้บุคคลภายนอก 
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 ขึ้นกบัประเภทสินคา้  
ค่าใชจ้่ายอืน่ ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 3.53 ถึง 3.55 ต่อปี  (2564: ร้อยละ 3.87 ถึง 3.98 ต่อปี) 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ขายสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 93,479 67,210 
บริษทัร่วม 60,961 51,702 11,165 1,674 
การร่วมคา้ 4,935 - - - 
รวม 65,896 51,702 104,644 68,884 

เงินปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 1,070,020 920,050 
บริษทัร่วม - - 163,228 86,482 

รวม - - 1,233,248 1,006,532 

ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 40,774 42,054 
บริษทัร่วม 40 40 40 40 
การร่วมคา้ 814 337 814 337 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 260 - - - 

รวม 1,114 377 41,628 42,431 

ค่าเช่ารับ     
บริษทัยอ่ย - - 390 336 
บริษทัร่วม 3,609 3,530 412 333 

รวม 3,609 3,530 802 669 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ     
บริษทัยอ่ย - - 20,420 20,420 
บริษทัร่วม 3,653 3,395 3,653 3,395 
การร่วมคา้ 32 64 32 64 
รวม 3,685 3,459 24,105 23,879 

รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 4,069 4,881 
บริษทัร่วม 2,414 1,961 1,033 945 
การร่วมคา้ 109 396 32 33 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,674 1,895 - - 
รวม 4,197 4,252 5,134 5,859 

ซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 86,532 69,150 
บริษทัร่วม 65,513 130,616 30,344 101,695 
การร่วมคา้ - 409 - 16 

รวม 65,513 131,025 116,876 170,861 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 6,040 5,179 
บริษทัร่วม 108 258 17 30 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 144 - - 

รวม 108 402 6,057 5,209 

ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 16,144 6,219 

รวม - - 16,144 6,219 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ขายสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 207,962 160,524 
บริษทัร่วม 120,430 108,984 14,040 2,601 
การร่วมคา้ 9,910 775 - - 
รวม 130,340 109,759 222,002 163,125 

เงินปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 1,085,550 920,050 
บริษทัร่วม - - 238,028 108,482 

รวม - - 1,323,578 1,028,532 

ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 80,250 82,980 
บริษทัร่วม 79 78 79 78 
การร่วมคา้ 1,502 547 1,502 547 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 260 - - - 

รวม 1,841 625 81,831 83,605 

ค่าเช่ารับ     
บริษทัยอ่ย - - 780 780 
บริษทัร่วม 7,192 7,061 797 666 

รวม 7,192 7,061 1,577 1,446 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ     
บริษทัยอ่ย - - 40,841 40,841 
บริษทัร่วม 7,243 7,045 7,243 7,045 
การร่วมคา้ 64 64 64 64 

รวม 7,307 7,109 48,148 47,950 

รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 7,786 8,632 
บริษทัร่วม 4,556 4,176 2,001 1,914 
การร่วมคา้ 228 1,560 55 51 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,109 4,316 - - 

รวม 8,893 10,052 9,842 10,597 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 214,417 153,708 
บริษทัร่วม 142,784 175,225 74,956 111,756 
การร่วมคา้ - 409 - 16 
รวม 142,784 175,634 289,373 265,480 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 13,685 8,359 
บริษทัร่วม 143 273 38 30 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 144 - - 

รวม 143 417 13,723 8,389 

ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 26,201 12,605 

รวม - - 26,201 12,605 
 
2.2 ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)  
บริษทัยอ่ย - - 1,322,889 1,206,855 
บริษทัร่วม 66,386 59,609 22,747 7,431 
การร่วมคา้ 6,788 946 645 613 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 81,178 80,316 21,769 20,791 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (78,132) (77,153) (83,936) (82,957) 

รวม 76,220 63,718 1,284,114 1,152,733 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 79,025 57,161 
บริษทัร่วม 58,522 74,362 32,487 56,778 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,963 4,961 - - 

รวม 63,485 79,323 111,512 113,939 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 360,000 360,000 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - (24,000) (24,000) 
รวม - - 336,000 336,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 4,025,462 3,933,081 
บริษทัร่วม 4,000 4,000 4,000 4,000 
การร่วมคา้ 99,750 69,750 99,750 69,750 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 566,187 545,301 389,593 368,708 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (544,133) (523,247) (515,593) (497,708) 

รวม 125,804 95,804 4,003,212 3,877,831 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 604,869 1,298,495 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 33,030 35,696 - - 
รวม 33,030 35,696 604,869 1,298,495 

2.3 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
เงินให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 95,804 4,213,831 
เพ่ิมขึ้น 30,000 977,483 
ลดลง - (955,345) 
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน - 103,243 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 125,804 4,339,212 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 35,696 1,298,495 
เพ่ิมขึ้น - 3,874,169 
ลดลง (2,678) (4,567,795) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 12 - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 33,030 604,869 
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2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 8,923 8,152 8,923 8,152 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและระยะยาวอื่น 56 54 56 54 

รวม 8,979 8,206 8,979 8,206 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 17,386 15,765 17,386 15,765 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและระยะยาวอื่น 111 108 111 108 

รวม 17,497 15,873 17,497 15,873 

2.5 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                           
งบการเงินระหว่างกาลขอ้ 14.4 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 59,033 52,614 57,121 30,497 
คา้งช าระ 3 - 12 เดือน - - - - 
คา้งช าระมากกว่า 12 เดือน 51,502 51,502 - - 

รวม 110,535 104,116 57,121 30,497 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (51,502) (51,502) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 59,033 52,614 57,121 30,497 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 3,060,464 2,064,100 270,204 232,518 
คา้งช าระ 3 - 12 เดือน 10,253 17,061 79 586 
คา้งช าระมากกว่า 12 เดือน 9,866 15,467 2,345 543 

รวม 3,080,583 2,096,628 272,628 233,647 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (26,904) (29,056) (833) (833) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 3,053,679 2,067,572 271,795 232,814 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 3,112,712 2,120,186 328,916 263,311 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,913 - 6,913 - 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,808 37,653 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,360 23,798 1,281,822 1,180,427 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 542 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 88,730 44,325 47,417 2,470 
อื่น ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,544 12,957 21,653 24,766 
อื่น ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,729 90,704 18,308 20,707 

รวม 231,084 209,437 1,376,655 1,228,370 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (93,502) (93,023) (102,224) (101,745) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 137,582 116,414 1,274,431 1,126,625 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,250,294 2,236,600 1,603,347 1,389,936 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยหน่ึงแห่งไดน้ าลูกหน้ีการคา้จ านวนเงิน 28.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 20.4 
ลา้นบาท) ไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4. สินค้าคงเหลือ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 89,953 17,244 
ลดลง  (284) (3,431) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 89,669 13,813 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดจ้ าน าสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนเงิน 303 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 
153 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร 

5. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

5.1 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 4,030,132 568,283 
ส่วนแบ่งก าไร  216,158 - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 200,296 - 
เงินปันผลรับ (238,028) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 4,208,558 568,283 

 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ Sakthi Auto Component Limited (“SACL”) ในข้อมูลทางการเงินรวม                         
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 2,977 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 2,728 ล้านบาท) ถูกบันทึกบัญชี                    
โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินภายในท่ีจัดท าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของ SACL โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือ                         
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ SACL 
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5.2  รายละเอียดของส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564  
    (หน่วย: พนับาท) 

 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

บริษทั 
 

สัดส่วนเงินลงทนุ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) 
ส่วนแบ่ง                       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษัทร่วมในประเทศไทย           
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จ ากดั 45.62 45.62 26,449 29,874 - - 137,790 70,291 137,790 70,291 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 20 (2,484) 1,253 - - 6,913 2,151 6,913 2,151 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 2,231 (7,077) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49.20 49.20 2,995 427 - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 20 20 58,398 8,040 - - - - - - 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 49 49 5,884 3,272 - - 16,073 11,588 16,073 11,588 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 49 49 (220) 3,301 - - 2,452 2,452 2,452 2,452 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ           
Nuro Technology Incorporated 20.36 20.36 (6,785) (3,199) 231 712 - - - - 
Sakthi Auto Component Limited 77.04 77.04 42,065 26,690 68,399 1,750 - - - - 

รวม   128,533 62,581 68,630 2,462 163,228 86,482 163,228 86,482 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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    (หน่วย: พนับาท) 

 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

บริษทั 
 

สัดส่วนเงินลงทนุ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) 
ส่วนแบ่ง                       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษัทร่วมในประเทศไทย           
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์ (1996) จ ากดั 45.62 45.62 65,725 74,345 - - 137,790 70,291 137,790 70,291 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 20 521 5,220 - - 6,913 2,151 6,913 2,151 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 5,164 (7,450) - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49.20 49.20 8,105 5,425 - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 20 20 82,206 35,916 - - 74,800 22,000 74,800 22,000 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 49 49 9,662 7,998 - - 16,073 11,588 16,073 11,588 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 49 49 4,955 9,020 - - 2,452 2,452 2,452 2,452 
บริษัทร่วมในต่างประเทศ           
Nuro Technology Incorporated 20.36 20.36 (7,790) (5,448) (321) 1,218 - - - - 
Sakthi Auto Component Limited 77.04 77.04 47,610 28,565 200,617 137,259 - - - - 
รวม   216,158 153,591 200,296 138,477 238,028 108,482 238,028 108,482 
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6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

6.1 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 120,245 177,600 
ส่วนแบ่งขาดทุน (11,914) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 108,331 177,600 

6.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แยกรายบริษทั 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
 

สัดส่วนเงินลงทนุ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไร

ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
50 

 
50 (93) (60) - - - - 

บริษทั อาปิโก 
อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 

 
51 

 
51 (746) (580) - - - - 

บริษทั วรูม จ ากดั 40 40 (5,791) (4,490) - - - - 
รวม   (6,630) (5,130) - - - - 

หน่วย: พนับาท) 

 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
 

สัดส่วนเงินลงทนุ ส่วนแบ่งขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไร

ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย                
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
50 

 
50 (179) (110) - - - - 

บริษทั อาปิโก 
อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั 

 
51 

 
51 (913) (1,056) - - - - 

บริษทั วรูม จ ากดั 40 40 (10,822) (7,607) - - - - 
รวม   (11,914) (8,773) - - - - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 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 เพื่อคงสัดส่วน                 
การถือหุ้นเดิม 

7.2 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อยเป็น
จ านวนเงิน 1,070 ลา้นบาท (2564: 920 ลา้นบาท) และ 1,086 ลา้นบาท (2564: 920 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

7.3 คดีฟ้องร้องเก่ียวกบัการยึดหลกัประกนัหุ้นของ Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) 

 สืบเน่ืองจากการยึดหลกัประกนัหุ้นของ SGAH ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2564 
ข้อ 7.2 ปัจจุบัน มีการด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายระหว่างกลุ่มบริษัทกับกลุ่ม Sakthi (“Sakthi”)          
อยู่หลายคดี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีความคืบหนา้ท่ีส าคญัในส่วนของคดีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 2 คดี ซ่ึงผลของคดี
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อจ านวนหน้ีคงคา้งทั้งหมดของ Sakthi ท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั ซ่ึงหมายความรวมถึงดอกเบ้ีย 
ดอกเบ้ียผิดนดัช าระ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ รายละเอียดของ 2 คดีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี  

ก) การด าเนินการทางกฎหมายโดย ABT ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ Sakthi กบักลุ่มบริษทั เพื่อโตแ้ยง้ในมูลค่าของหุ้น 
SGAH ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าจากกระบวนการบงัคบัหลกัประกนั 

ABT ไดด้ าเนินการยื่นฟ้องกลุ่มบริษทัต่อศาลแพ่งประเทศองักฤษเพื่อโตแ้ยง้มูลค่าของหุ้น SGAH ท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีว่าจา้งโดยกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัก าลงัด าเนินการเพื่อคดัคา้นขอ้โตแ้ยง้ของ ABT 
จนถึงท่ีสุด  

หากศาลมีค าพิพากษาตดัสินให้กลุ่มบริษทัเป็นฝ่ายชนะคดี จะเป็นการยืนยนัว่ามูลค่าหุ้น SGAH ท่ีกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากการบงัคบัหลกัประกนัเป็นไปตามการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีกลุ่มบริษทัว่าจา้ง อยา่งไรก็ตาม
หากศาลมีค าพิพากษาตดัสินให้ ABT เป็นฝ่ายชนะคดี มูลค่าของหุ้น SGAH ท่ีกลุ่มบริษทัไดม้าจากกระบวนการ
บงัคบัหลกัประกนัจะถูกปรับให้เป็นไปตามท่ีศาลก าหนด  

ในกรณีท่ีศาลก าหนดให้มูลค่าหุ้น SGAH เป็นไปตามท่ี ABT และกลุ่มบริษทัโตแ้ยง้ทั้งจ านวน จะส่งผลให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งท าการปรับมูลค่าหุ้น SGAH ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั และท าให้กลุ่มบริษทัต้อง
แกไ้ขบญัชีให้สอดคลอ้งกบัส่วนต่างระหว่างมูลค่าหุ้น SGAH ท่ีกลุ่มบริษทัใชอ้า้งอิงกบัมูลค่าหุ้นท่ีถูกก าหนด
โดยศาลและหากศาลเห็นควรก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งปรับส่วนอื่นใดอีก กลุ่มบริษทัจะตอ้งแกไ้ขบญัชีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัส่วนต่างดงักล่าวดว้ย 

ทั้งน้ี ในเดือนกรกฎาคม 2565 ไดมี้กระบวนการไต่สวนและสืบพยานในคดีดงักล่าวและปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอผล
การพิพากษาของคดี 
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ข) การด าเนินการทางกฎหมายโดยกลุ่มบริษทั เพ่ือบังคบัหลกัประกนัตามสัญญาค ้าประกันโดยบุคคลจ านวน                    
4 ฉบบั 

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

เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2564 ภายหลงัการพิจารณาเสร็จส้ินแล้ว อนุญาโตตุลาการได้มีค  าช้ีขาดบางส่วน (Partial 
Award) ในคดีดังกล่าว คือ ตัดสินให้ฝ่ายผู ้ค  ้ าประกันต้องช าระหน้ีตามสัญญาค ้ าประกันให้แก่กลุ่มบริษัท                     
ตามจ านวนท่ีจะถูกก าหนดโดยผลของค าพิพากษาคดีพิพาทเร่ืองมูลค่าหุ้น SGAH ในศาลแพ่งประเทศองักฤษ  

จากผลของค าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการข้างต้น กลุ่มบริษทัจะด าเนินการเพ่ือบังคบัฝ่ายผูค้  ้ าประกันให้ช าระหน้ี                 
ตามสัญญาค ้าประกนัโดยเร็วท่ีสุดเม่ือศาลแพ่งประเทศองักฤษมีค าพิพากษา 

8. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,221,984 1,013,541 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 347,455 34,625 
โอนมาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 327 - 
โอนมาจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ 63 - 
โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (73,640) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (18,841) (127) 
ค่าเส่ือมราคา (422,510) (62,178) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (65,471) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 7,989,367 985,861 

 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดน้ าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
จ านวนเงิน 1,035 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,086 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 600,196 15,096 
เพ่ิมขึ้น 80,587 - 
การยกเลิกสัญญา (206) - 
โอนมาจากอุปกรณ์ 73,640 - 
โอนไปอุปกรณ์ (327) - 
ค่าเส่ือมราคา (51,753) (3,369) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,763) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 698,374 11,727 
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 บริษทัย่อยสองแห่งไดน้ าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวนเงิน 
232 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 384 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

10. เงินกู้ยืมจากธนาคาร 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 4,586,950 2,901,836 
กูเ้พ่ิม 1,451,406 1,000,000 
ช าระคืน (784,901) (607,885) 
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 8,352 8,352 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (35,368) - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 5,226,439 3,302,303 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (7,207) (5,582) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 5,219,232 3,296,721 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,645,824) (1,216,118) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 3,573,408 2,080,603 

 บริษัทฯ 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารของบริษทัฯเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของ            
บริษทัฯเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัภายใตเ้ง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนั 
(Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้การให้กู้ยืม                                                          
แก่บริษทัในกลุ่ม และมีขอ้ก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน                                
บางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษัทย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษทัย่อยบางส่วนค ้าประกนัโดย                    
เงินฝากประจ า การจ าน าสินคา้คงเหลือ สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร หนงัสือค ้าประกนัและ
เลตเตอร์ออฟเครดิต และค ้าประกนัโดยบริษทัฯหรือบริษทัย่อย ภายใตเ้ง่ือนไขว่าจะไม่น าสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั
ไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็น                 
จ านวนเงิน 4,526 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 4,313 ลา้นบาท) 
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11. หุ้นกู้ระยะยาว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  
ขอ้มูลทางการเงินรวม/     

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  1,600,000 
ช าระคืน  (500,000) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  1,100,000 
หกั: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (385) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ  1,099,615 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  1,099,615 

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

12. เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  เงินปันผลจ่าย   

  (บาท) (พนับาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น        

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 0.47 166,586 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  166,586 

13. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
การติดตั้งคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ การซ้ือเคร่ืองจกัรและการก่อสร้างอาคารจากบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
บาท 69.5 165.2 5.9 22.2 
เรนมินบิจีน 22.9 19.6 - - 
ยโูร - 0.8 - - 
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14.2 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช าระ ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินลงทุน 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 

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

14.3 ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัย่อยสองแห่งในประเทศไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคกบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ
เยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้
บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหน่ึงมีอายุสัญญา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบั
มีผลบังคบัถึงปี 2570 บริษทัย่อยในประเทศอีกสองแห่งได้ท าข้อตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้แก่บริษทัหน่ึงแห่ง                
ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยตามขอ้ตกลง บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละท่ีตกลงกนัต่อยอดขายสินคา้                     
บางชนิด ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายภายใตสั้ญญา
ขา้งตน้เป็นจ านวนเงิน 7 ลา้นบาท (2564: 7 ลา้นบาท) 

14.4 การค า้ประกัน 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อย                 
ในต่างประเทศในวงเงิน 10 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 1 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 19 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
ตามล าดบั 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม                 
กลุ่มบริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ ดงัน้ี 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

หนงัสือค ้าประกนั 
30 มิถุนายน  

2565 
31 ธนัวาคม           

2564 
30 มิถุนายน  

2565 
31 ธนัวาคม           

2564 
การปฏิบติังานตามสัญญา 59 ลา้นบาท 59 ลา้นบาท 59 ลา้นบาท 59 ลา้นบาท 
การใชไ้ฟฟ้าและอื่น ๆ 32 ลา้นบาท              

0.5 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย 

29 ลา้นบาท               
0.5 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย 

15 ลา้นบาท 14 ลา้นบาท 
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14.5 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจ าปี 2564 ขอ้ 35.5 

15. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม           
2564 

30 มิถุนายน 
2565 

31 ธนัวาคม           
2564 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - กองทนุเปิด 
(ระดบั 2) 94 51,679 - 23,000 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด (ระดบั 3) - - - - 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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16. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
ส่วนงานผลิต                     

ช้ินส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจ าหน่าย
รถยนตแ์ละบริการ

ซ่อมรถยนต ์ ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง                     
และตดัรายการ   
ระหว่างกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม 

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

รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,530 3,663 1,608 1,167 7 3 6,145 4,833 - - 6,145 4,833 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 387 349 226 213 3 1 616 563 (616) (563) - - 

รวมรายได้ 4,917 4,012 1,834 1,380 10 4 6,761 5,396 (616) (563) 6,145 4,833 

ผลการด าเนินงาน             
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 401 312 11 7 (1) (3) 411 316 - - 411 316 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         122 58 
ตน้ทุนทางการเงิน     (77) (90) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    456 284 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (42) (33) 

ก าไรส าหรับงวด    414 251 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

ส่วนงานผลิต                     
ช้ินส่วนยานยนต ์

ส่วนงานจ าหน่าย
รถยนตแ์ละบริการ

ซ่อมรถยนต ์ ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง                     
และตดัรายการ   
ระหว่างกนั ขอ้มูลทางการเงินรวม 

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

รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,657 7,835 3,204 2,580 14 4 12,875 10,419 - - 12,875 10,419 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 855 740 406 405 7 3 1,268 1,148 (1,268) (1,148) - - 

รวมรายได้ 10,512 8,575 3,610 2,985 21 7 14,143 11,567 (1,268) (1,148) 12,875 10,419 

ผลการด าเนินงาน             
ก าไรของส่วนงาน 813 740 34 14 1 - 848 754 - - 848 754 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้         204 145 
ตน้ทุนทางการเงิน     (158) (177) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    894 722 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    (71) (58) 

ก าไรส าหรับงวด    823 664 
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17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 บริษทัฯไดท้  าสัญญาร่วมลงทุนเพื่อลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ในหุ้นสามญัของบริษทั 
พูเรม อาปิโก จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต ์บริษทัดงักล่าว
มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 220 ลา้นบาท 

 เ ม่ือวันท่ี  15 สิงหาคม  2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล                 
การด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี  2565 ในอตัราหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 205.80 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัฯ     
จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนกนัยายน 2565 

18. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 
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