
บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227,126             338,199             63,213               28,077               

เงินลงทุนชัว่คราว 2 295,052             38,120               252,498             -                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 2,002,526          1,911,728          651,850             597,749             

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         432,600             504,447             

สินคา้คงเหลือ 5 1,242,503          1,109,460          110,412             142,897             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 329,205             286,334             41,118               27,215               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,096,412          3,683,841          1,551,691          1,300,385          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         -                         2,382,920          2,644,237          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 1,313,825          1,293,139          553,417             498,537             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         -                         2,706,128          2,706,858          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 74,504               74,829               82,500               82,500               

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 67,523               76,604               -                         -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 5,565,298          5,846,695          1,192,486          1,252,446          

สิทธิการเช่า 11 145,828             147,987             -                         -                         

เงินมดัจาํคา่ซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,152               20,408               -                         -                         

คา่ความนิยม 12 234,530             234,530             -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 78,266               89,715               12,810               15,134               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,664               11,851               5,912                 5,912                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,505               27,471               2,868                 2,872                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,544,095          7,823,229          6,939,041          7,208,496          

รวมสินทรัพย์ 11,640,507        11,507,070        8,490,732          8,508,881          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 13 410,954             655,482             -                         371,426             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 2,119,733          1,977,559          480,867             471,681             

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 858,581             922,802             820,400             871,200             

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 4,298                 4,170                 282                    204                    

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 17,777               14,618               261,310             261,500             

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 21,008               12,242               -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 121,674             125,546             24,149               15,781               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,554,025          3,712,419          1,587,008          1,991,792          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

  ภายในหน่ึงปี 13 744,079             905,230             648,600             800,400             

หุน้กู้ 14 1,098,340          798,444             1,098,340          798,444             

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหน่ึงปี 6,542                 7,250                 951                    -                         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 101,015             96,347               15,736               14,772               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,610                 4,535                 -                         -                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,954,586          1,811,806          1,763,627          1,613,616          

รวมหนีสิ้น 5,508,611          5,524,225          3,350,635          3,605,408          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

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

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

หุน้ทุนซ้ือคืน 15 (30,004)              -                         (30,004)              -                         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

                                      - บริษทัยอ่ย 153,094             153,094             -                         -                         

      สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 15 30,004               -                         30,004               -                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,280,477          3,105,758          2,593,618          2,356,994          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (43,926)              (3,834)                -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  5,936,124          5,801,497          5,140,097          4,903,473          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 195,772             181,348             -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,131,896          5,982,845          5,140,097          4,903,473          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,640,507        11,507,070        8,490,732          8,508,881          
0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,588,447          3,450,857           484,128            558,832              

เงินปันผลรับ 6, 7 -                         -                          29,179              7,038                  

รายไดอ่ื้น 92,144               123,575              68,464              87,161                

รวมรายได้ 3,680,591          3,574,432           581,771            653,031              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,351,283          3,330,014           468,232            569,479              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 61,055               64,300                9,616                8,784                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 124,591             114,593              30,423              22,135                

รวมค่าใช้จ่าย 3,536,929          3,508,907           508,271            600,398              

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 143,662             65,525                73,500              52,633                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 30,876               26,252                -                        -                          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (152)                   (1,539)                 -                        -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 174,386             90,238                73,500              52,633                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (34,387)              (44,682)               (29,367)             (39,349)               

กําไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 139,999             45,556                44,133              13,284                

ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (7,419)                (5,070)                 -                        299                     

กําไรสําหรับงวด 132,580             40,486                44,133              13,583                

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 123,336             36,767                44,133              13,583                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 9,244                 3,719                  

132,580             40,486                

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.38 0.11 0.14 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับงวด 132,580             40,486                44,133              13,583                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (39,238) 36,646 -                        -                          

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 18,625 (1,776) -                        -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (20,613)              34,870                -                        -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (241)                   -                          -                        -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (241)                   -                          -                        -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (20,854)              34,870                -                        -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 111,726 75,356 44,133 13,583

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 116,234 69,546 44,133              13,583                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,508) 5,810

111,726             75,356                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,406,537          7,106,979           1,078,356         1,103,121           

เงินปันผลรับ 6, 7 -                         -                          304,179            106,638              

รายไดอ่ื้น 183,838             225,347              139,975            162,005              

รวมรายได้ 7,590,375          7,332,326           1,522,510         1,371,764           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 6,901,548          6,796,466           1,051,156         1,097,278           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 131,163             131,596              19,843              17,971                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 247,263             240,485              59,456              54,265                

รวมค่าใช้จ่าย 7,279,974          7,168,547           1,130,455         1,169,514           

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 310,401             163,779              392,055            202,250              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 61,916               82,174                -                        -                          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (325)                   (3,235)                 -                        -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 371,992             242,718              392,055            202,250              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (69,945)              (90,747)               (60,910)             (78,196)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 302,047             151,971              331,145            124,054              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (13,472)              (11,231)               -                        (33)                      

กําไรสําหรับงวด 288,575             140,740              331,145            124,021              

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 269,481             128,968              331,145            124,021              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,094               11,772                

288,575             140,740              

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.84 0.40 1.03 0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับงวด 288,575             140,740              331,145            124,021              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (31,893) 5,868 -                        -                          

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (12,869) 26,542 -                        -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (44,762)              32,410                -                        -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (241)                   -                          -                        -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (241)                   -                          -                        -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (45,003)              32,410                -                        -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 243,572 173,150 331,145 124,021

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 229,148 167,582 331,145            124,021              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,424 5,568

243,572             173,150              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 302,047             151,971              331,145            124,054              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ

   (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน :-

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 357,902             369,084              70,253              70,309                

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,561                 10,867                1                       12,454                

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (61,591)              (78,939)               -                        -                          

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                         3,471                  -                        -                          

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบั) 22,159               (8,746)                 18,000              (8,746)                 

   ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         -                          5                       -                          

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ

      ท่ีจะไดรั้บ 17,447               22,081                1,846                6,224                  

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                         -                          (304,179)           (106,638)             

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 367                    (7,234)                 (305)                  145                     

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6,560                 5,415                  1,209                1,004                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 68,279               90,360                60,286              77,324                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 714,731             558,330              178,261            176,130              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   เงินลงทุนชัว่คราว (256,932)            (147,342)             (252,498)           (120,190)             

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (76,692)              (70,009)               (41,392)             (124,726)             

   สินคา้คงเหลือ (191,681)            (36,176)               20,560              50,684                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (35,299)              30,490                (10,503)             70,630                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,034)                (984)                    4                       525                     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 137,405             5,656                  9,058                (21,887)               

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,621)                (15,146)               8,368                2,129                  

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 75                      5,333                  -                        -                          

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 280,952             330,152              (88,142)             33,295                

จ่ายสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (1,892)                (2,836)                 (245)                  -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (13,344)              (14,615)               (3,400)               (3,310)                 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 265,716             312,701              (91,787)             29,985                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) -                         667                     333,164            (23,441)               

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (54,880)              (22,500)               (54,880)             (22,500)               

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                         -                          725                   -                          

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 83,305               99,600                291,775            99,600                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,152               16,957                -                        1,567                  

ซ้ือและสร้างอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (73,786)              (160,141)             (14,766)             (16,801)               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (32,209)              (65,417)               556,018            38,425                

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง (244,528)            (328,877)             (371,426)           (198,160)             

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,620                 638                     (190)                  135,700              

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (530,300)            (942,089)             (502,600)           (914,165)             

เงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มข้ึน 302,452             226,008              300,000            216,000              

ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,801)                (1,808)                 (192)                  (824)                    

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้กู้ 299,550             798,000              299,550            798,000              

เงินปันผลจ่าย (64,517)              (32,257)               (64,517)             (32,257)               

จ่ายดอกเบ้ีย (67,869)              (90,970)               (59,716)             (78,077)               

ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         (6,840)                 -                        -                          

จ่ายชาํระหุน้ทุนซ้ือคืน (30,004)              -                          (30,004)             -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (334,397)            (378,195)             (429,095)           (73,783)               

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึน (ลดลง) (10,183)              15,445                -                        -                          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (111,073)            (115,466)             35,136              (5,373)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 338,199             313,656              28,077              16,466                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 227,126             198,190              63,213              11,093                

-                         -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ: -

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หน้ี - ซ้ือและก่อสร้างสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน (ลดลง) 4,571                 (8,582)                 (230)                  1,534                  

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,221                 1,791                  1,221                -                          

   เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน (ลดลง) (3,256)                10,504                -                        -                          

   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นงานระหวา่งก่อสร้าง 134                    165                     134                   68                       

   กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (12,869)              26,542                -                        -                          

   โอนอุปกรณ์ไป (จาก) สินคา้คงเหลือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยอ่ื์น (41,191)              12,035                (10,079)             21                       

   เงินปันผลคา้งรับเพิ่มข้ึน 14,472               9,008                  12,404              7,038                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างของอตัรา

กาํไรสะสม แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ส่วนของผูม้ี

แปลงค่างบการเงิน ทุนจากการ รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้ ที่เป็นเงินตรา วดัมูลค่าเงินลงทุน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน จดัสรร ต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย รวม ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 322,584               2,164,354            -                           59,541                 153,094               -                           2,871,533            66,139                 (123,309)              (57,170)                5,513,936            167,455               5,681,391            

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           128,968               -                           -                           -                           128,968               11,772                 140,740               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           12,072                 26,542                 38,614                 38,614                 (6,204)                  32,410                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           128,968               12,072                 26,542                 38,614                 167,582               5,568                   173,150               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (32,257)                -                           -                           -                           (32,257)                -                           (32,257)                

ซื้อส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

   อาํนวจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           (6,983)                  -                           -                           -                           (6,983)                  143                      (6,840)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2558 322,584               2,164,354            -                           59,541                 153,094               -                           2,961,261            78,211                 (96,767)                (18,556)                5,642,278            173,166               5,815,444            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 322,584               2,164,354            -                           59,541                 153,094               -                           3,105,758            91,921                 (95,755)                (3,834)                  5,801,497            181,348               5,982,845            

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           269,481               -                           -                           -                           269,481               19,094                 288,575               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           (241)                     (27,223)                (12,869)                (40,092)                (40,333)                (4,670)                  (45,003)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           269,240               (27,223)                (12,869)                (40,092)                229,148               14,424                 243,572               

หุน้ทุนซื้อคืน -                           -                           (30,004)                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (30,004)                -                           (30,004)                

สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน -                           -                           -                           -                           -                           30,004                 (30,004)                -                           -                           -                           -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (64,517)                -                           -                           -                           (64,517)                -                           (64,517)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2559 322,584               2,164,354            (30,004)                59,541                 153,094               30,004                 3,280,477            64,698                 (108,624)              (43,926)                5,936,124            195,772               6,131,896            

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน จดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 322,584               2,164,354            -                           59,541                 -                           1,991,944            4,538,423            

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           124,021               124,021               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           124,021               124,021               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           -                           (32,257)                (32,257)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2558 322,584               2,164,354            -                           59,541                 -                           2,083,708            4,630,187            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 322,584               2,164,354            -                           59,541                 -                           2,356,994            4,903,473            

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           331,145               331,145               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           331,145               331,145               

หุน้ทุนซื้อคืน -                           -                           (30,004)                -                           -                           -                           (30,004)                

สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน -                           -                           -                           -                           30,004                 (30,004)                -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           -                           (64,517)                (64,517)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 322,584               2,164,354            (30,004)                59,541                 30,004                 2,593,618            5,140,097            

-                           -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม


