
บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 249,653             338,199             73,162               28,077               

เงินลงทุนชัว่คราว 2 214,692             38,120               170,499             -                        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 1,718,407          1,911,728          642,508             597,749             

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        474,600             504,447             

สินคา้คงเหลือ 5 1,264,019          1,109,460          96,775               142,897             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 275,845             286,334             40,749               27,215               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,722,616          3,683,841          1,498,293          1,300,385          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        2,113,022          2,644,237          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 1,385,553          1,293,139          553,417             498,537             

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        2,726,128          2,706,858          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 74,322               74,829               82,500               82,500               

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 79,078               76,604               -                        -                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 5,415,541          5,846,695          1,167,449          1,252,446          

สิทธิการเช่า 11 140,104             147,987             -                        -                        

เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17,667               20,408               -                        -                        

ค่าความนิยม 12 234,530             234,530             -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 72,751               89,715               11,195               15,134               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,699               11,851               5,912                 5,912                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 25,316               27,471               2,734                 2,872                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,456,561          7,823,229          6,662,357          7,208,496          

รวมสินทรัพย์ 11,179,177        11,507,070        8,160,650          8,508,881          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 13 414,230             655,482             -                        371,426             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 1,987,183          1,977,559          495,932             471,681             

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 746,040             922,802             715,400             871,200             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 4,073                 4,170                 286                    204                    

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 17,891               14,618               336,374             261,500             

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 23,058               12,242               -                        -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 118,428             125,546             23,717               15,781               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,310,903          3,712,419          1,571,709          1,991,792          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

  ภายในหน่ึงปี 13 554,083             905,230             468,000             800,400             

หุ้นกู้ 14 1,098,544          798,444             1,098,544          798,444             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหน่ึงปี 7,364                 7,250                 908                    -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 103,206             96,347               15,658               14,772               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,478                 4,535                 -                        -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,767,675          1,811,806          1,583,110          1,613,616          

รวมหนีสิ้น 5,078,578          5,524,225          3,154,819          3,605,408          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 322,649,160 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 322,649             322,649             322,649             322,649             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 322,583,844 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 322,584             322,584             322,584             322,584             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,164,354          2,164,354          2,164,354          2,164,354          

หุ้นทุนซ้ือคืน 15 (75,712)             -                        (75,712)             -                        

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

                                      - บริษทัยอ่ย 153,094             153,094             -                        -                        

      สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 15 75,712               -                        75,712               -                        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,260,473          3,105,758          2,459,352          2,356,994          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (51,109)             (3,834)               -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  5,908,937          5,801,497          5,005,831          4,903,473          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 191,662             181,348             -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,100,599          5,982,845          5,005,831          4,903,473          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,179,177        11,507,070        8,160,650          8,508,881          
0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,514,486         3,560,179          501,175           550,367             

เงินปันผลรับ 6, 7 -                       -                        -                       27,593               

รายไดอ่ื้น 104,803            111,698             63,829             72,324               

รวมรายได้ 3,619,289         3,671,877          565,004           650,284             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,331,784         3,345,547          481,738           527,841             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 63,781              55,397               10,717             8,814                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 125,001            145,368             27,685             28,769               

รวมค่าใช้จ่าย 3,520,566         3,546,312          520,140           565,424             

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 98,723              125,565             44,864             84,860               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 74,991              34,773               -                       -                        

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (182)                  90                      -                       -                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 173,532            160,428             44,864             84,860               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (33,123)             (41,996)              (28,444)            (37,827)              

กําไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 140,409            118,432             16,420             47,033               

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (7,968)               (6,082)                -                       307                    

กําไรสําหรับงวด 132,441            112,350             16,420             47,340               

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 130,682            105,663             16,420             47,340               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,759                6,687                 

132,441            112,350             

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.41 0.33 0.05 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับงวด 132,441            112,350             16,420             47,340               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (29,260) 28,306 -                       -                        

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 16,208 (13,293) -                       -                        

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (13,052)             15,013               -                       -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (13,052)             15,013               -                       -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 119,389 127,363 16,420 47,340

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 123,499 129,688 16,420             47,340               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,110) (2,325)

119,389            127,363             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 10,921,023       10,667,158        1,579,531         1,653,488          

เงินปันผลรับ 6, 7 -                       -                        304,179           134,231             

รายไดอ่ื้น 288,641            337,045             203,804           234,329             

รวมรายได้ 11,209,664       11,004,203        2,087,514         2,022,048          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 10,233,332       10,142,013        1,532,894         1,625,119          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 194,944            186,993             30,560             26,785               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 372,264            385,853             87,141             83,034               

รวมค่าใช้จ่าย 10,800,540       10,714,859        1,650,595         1,734,938          

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 409,124            289,344             436,919           287,110             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 136,907            116,947             -                       -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 (507)                  (3,145)                -                       -                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 545,524            403,146             436,919           287,110             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (103,068)           (132,743)            (89,354)            (116,023)            

กําไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 442,456            270,403             347,565           171,087             

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (21,440)             (17,313)              -                       274                    

กําไรสําหรับงวด 421,016            253,090             347,565           171,361             

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 400,163            234,631             347,565           171,361             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,853              18,459               

421,016            253,090             

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.25 0.73 1.08 0.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับงวด 421,016            253,090             347,565           171,361             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (61,153) 34,174 -                       -                        

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 3,339 13,249 -                       -                        

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (57,814)             47,423               -                       -                        

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (241)                  -                        -                       -                        

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (241)                  -                        -                       -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (58,055)             47,423               -                       -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 362,961 300,513 347,565 171,361

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 352,647 297,270 347,565           171,361             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,314 3,243

362,961            300,513             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 442,456            270,403             347,565           171,087             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ

   (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน :-

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 545,003            556,094             105,870           105,724             

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,438)               9,352                 947                  12,095               

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (136,400)           (113,802)            -                       -                        

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 3,798                3,471                 -                       -                        

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                        -                       2,270                 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบั) 22,159              (2,729)                18,000             (8,746)                

   ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                       -                        5                      -                        

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ

      ท่ีจะไดรั้บ 18,174              22,372               2,418               7,222                 

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                       -                        (304,179)          (134,231)            

   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6,993)               (8,096)                (935)                 (4,774)                

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,831                8,767                 1,838               1,506                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 102,368            131,631             88,888             114,756             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 998,958            877,463             260,417           266,909             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   เงินลงทุนชัว่คราว (176,572)           (268,685)            (170,499)          (246,617)            

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 201,424            114,649             (45,596)            (64,173)              

   สินคา้คงเหลือ (233,912)           (54,429)              33,625             54,539               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,632              40,186               (8,994)              71,948               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,155                (1,413)                138                  602                    

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,014)               51,304               15,265             (15,946)              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,603                (80,306)              7,936               1,592                 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (57)                    3,390                 -                       -                        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 807,217            682,159             92,292             68,854               

จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,972)               (3,376)                (952)                 -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (32,136)             (32,558)              (4,540)              (7,501)                

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 772,109            646,225             86,800             61,353               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       667                    561,062           90,655               

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (54,880)             (22,500)              (74,880)            (22,500)              

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                       -                        725                  -                        

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 97,482              113,884             305,951           113,883             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 22,321              21,585               -                       1,926                 

ซ้ือและสร้างอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (98,539)             (205,650)            (24,810)            (30,605)              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (33,616)             (92,014)              768,048           153,359             

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง (241,252)           (311,608)            (371,426)          (190,106)            

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,351                (5,237)                74,874             297,400             

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (829,136)           (1,203,266)         (788,200)          (1,166,121)         

เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 303,481            250,451             300,000           216,000             

ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,719)               (3,801)                (231)                 (1,222)                

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ 299,550            798,000             299,550           798,000             

เงินปันผลจ่าย (169,495)           (64,516)              (169,495)          (64,516)              

จ่ายดอกเบ้ีย (93,061)             (132,326)            (79,123)            (114,201)            

ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       (6,840)                -                       -                        

จ่ายชาํระหุ้นทุนซ้ือคืน (75,712)             -                        (75,712)            -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (805,993)           (679,143)            (809,763)          (224,766)            

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (21,046)             (8,468)                -                       -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (88,546)             (133,400)            45,085             (10,054)              

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 249,653            180,256             73,162             6,412                 

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หน้ี - ซ้ือและก่อสร้างสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 6,669                (2,900)                (442)                 86                      

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3,736                1,636                 1,221               -                        

   เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยล์ดลง 2,741                2,442                 -                       -                        

   สินทรัพยล์ดลงจากการเจรจาลดหน้ี -                       6,770                 -                       6,770                 

   โอนดอกเบ้ียจ่ายเป็นงานระหวา่งก่อสร้าง 212                   346                    212                  135                    

   กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 3,339                13,249               -                       -                        

   โอนอุปกรณ์ไป (จาก) สินคา้คงเหลือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยอ่ื์น (61,179)             17,077               (10,079)            (21)                     

   เงินปันผลคา้งรับเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,109                23,339               (1,772)              20,348               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลต่างของอตัรา

กาํไรสะสม แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ส่วนของผูม้ี

แปลงค่างบการเงิน ทุนจากการ รวม ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้ ที่เป็นเงินตรา วดัมูลค่าเงินลงทุน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน จดัสรร ต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 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 -                           -                           -                           -                           -                           -                           234,631                -                           -                           -                           234,631                18,459                  253,090                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           49,390                  13,249                  62,639                  62,639                  (15,216)                47,423                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           234,631                49,390                  13,249                  62,639                  297,270                3,243                    300,513                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (64,516)                -                           -                           -                           (64,516)                -                           (64,516)                

ซื้อส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 322,584                2,164,354             -                           59,541                  153,094                -                           3,034,665             115,529                (110,060)              5,469                    5,739,707             170,841                5,910,548             

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 -                           -                           -                           -                           -                           -                           400,163                -                           -                           -                           400,163                20,853                  421,016                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           (241)                     (50,614)                3,339                    (47,275)                (47,516)                (10,539)                (58,055)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           399,922                (50,614)                3,339                    (47,275)                352,647                10,314                  362,961                

หุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 15) -                           -                           (75,712)                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (75,712)                -                           (75,712)                

สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 15) -                           -                           -                           -                           -                           75,712                  (75,712)                -                           -                           -                           -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                           -                           -                           -                           (169,495)              -                           -                           -                           (169,495)              -                           (169,495)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 322,584                2,164,354             (75,712)                59,541                  153,094                75,712                  3,260,473             41,307                  (92,416)                (51,109)                5,908,937             191,662                6,100,599             

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน สาํรองตามกฎหมาย สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน จดัสรร ผูถ้ือหุน้

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

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            171,361                171,361                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            171,361                171,361                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            -                            -                            (64,516)                 (64,516)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2558 322,584                2,164,354             -                            59,541                  -                            2,098,789             4,645,268             

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

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            347,565                347,565                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            347,565                347,565                

หุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 15) -                            -                            (75,712)                 -                            -                            -                            (75,712)                 

สาํรองหุน้ทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 15) -                            -                            -                            -                            75,712                  (75,712)                 -                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            -                            -                            (169,495)               (169,495)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2559 322,584                2,164,354             (75,712)                 59,541                  75,712                  2,459,352             5,005,831             

-                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม


