บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
เงินมัดจําค่าซื้อสิ นทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจําค่าซื้อสิ นทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

หมายเหตุ

2555

2554

8

207,060,910
18,853,907
2,800,923,800
483,647
1,282,336,044
335,317,871
4,644,976,179

238,957,479
64,810,405
1,202,831,886
25,000,000
892,035,981
270,475,628
2,694,111,379

25,845,926
15,131,094
727,329,476
459,600,000
156,701,159
86,136,860
1,470,744,515

18,109,481
93,479
433,948,141
193,000,000
155,420,535
31,752,709
832,324,345

382,580
914,176,244
158,874,342
6,540,717,667
169,646,533
105,524,194
49,901,871
1,086,861,862
97,923,563
14,500,750
9,138,509,606
13,783,485,785

370,493
728,543,862
82,349,766
6,578,407,781
187,682,050
14,056,498
1,086,861,862
87,104,053
45,000,000
16,718,554
8,827,094,919
11,521,206,298

2,345,437,748
344,579,000
3,661,336,705
3,000,000
1,488,844,317
4,996,030
26,387,410
511,107
7,875,092,317
9,345,836,832

3,226,314,688
346,096,812
3,661,336,705
1,410,813,379
8,977,676
25,849,297
4,695,211
8,684,083,768
9,516,408,113

7, 9
7
10

11
7
12
13
14
15
16

17
18
19

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสิ นค้า
เงินมัดจํารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

หมายเหตุ

2555

2554

20
7, 21
22

984,454,474
3,040,964,801
1,686,931,664

938,280,818
1,896,988,301
840,887,642

123,698,675
776,407,304
1,352,645,000

560,444,468
598,300,675
832,600,000

23
7
25

46,003,405
16,953,543
11,876,092
270,585,422
6,057,769,401

41,519,053
17,939,932
17,638,815
9,417,896
249,371,571
4,012,044,028

7,929,323
335,050,000
60,579,467
2,656,309,769

6,165,104
167,887,390
16,363,740
67,197,946
2,248,959,323

22

2,660,635,750

3,172,026,993

2,376,485,000

2,923,549,997

23
24

33,157,181
76,067,360
25,921,713
2,795,782,004
8,853,551,405

69,032,458
73,433,725
89,684,883
3,404,178,059
7,416,222,087

6,574,455
15,713,729
2,398,773,184
5,055,082,953

9,891,043
24,018,682
2,957,459,722
5,206,419,045

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2555

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

42,360,000

42,360,000

42,360,000

42,360,000

229,337,900

229,337,900

229,337,900

229,337,900

42,360,000
226,514,300
1,415,247,600
749,106,732

42,360,000
226,514,300
1,415,247,600
749,106,732

42,360,000
226,514,300
1,415,247,600
749,106,732

42,360,000
226,514,300
1,415,247,600
749,106,732

59,541,000
59,541,000
121,093,631
119,370,074
2,222,801,042 1,438,510,781
(28,958,701)
(61,153,713)
4,807,705,604 3,989,496,774
122,228,776
115,487,437
4,929,934,380 4,104,984,211
13,783,485,785 11,521,206,298
0
0

59,541,000
1,797,984,247
4,290,753,879
4,290,753,879
9,345,836,832
0

59,541,000
1,817,219,436
4,309,989,068
4,309,989,068
9,516,408,113
0

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล 42,360,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

26

หุน้ สามัญ 229,337,900 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ บุริมสิ ทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล 42,360,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 226,514,300 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ บุริมสิ ทธิ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

26

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
31
เงินปั นผลรับ
7
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
12
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

2554

16,120,131,642
690,965,201
16,811,096,843

10,355,659,233
430,324,897
10,785,984,130

2,660,213,982
129,933,858
322,482,332
3,112,630,172

1,613,676,426
619,372,364
269,090,710
2,502,139,500

15,058,483,408
240,740,330
581,048,172
15,880,271,910

9,591,192,870
210,507,056
868,604,197
329,063,343
10,999,367,466

2,563,576,224
51,678,003
138,594,816
2,753,849,043

1,544,102,815
35,418,798
164,481,177
200,000,000
1,944,002,790

930,824,933
323,537,079
1,254,362,012
(289,261,986)
965,100,026
(41,252,906)
923,847,120

(213,383,336)
154,243,465
(59,139,871)
(238,527,763)
(297,667,634)
(94,302,657)
(391,970,291)

358,781,129
358,781,129
(244,320,522)
114,460,607
(2,490,017)
111,970,590

558,136,710
558,136,710
(220,033,538)
338,103,172
(6,602,508)
331,500,664

917,219,597
6,627,523
923,847,120

(389,745,050)
(2,225,241)
(391,970,291)

111,970,590

331,500,664

4.05

(1.72)

0.49

1.46

32

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
111,970,590
331,500,664

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

2555
923,847,120

2554
(391,970,291)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี

(10,624,798)
42,933,626
32,308,828

51,850,309
5,031,455
56,881,764

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

956,155,948

(335,088,527)

111,970,590

331,500,664

949,414,609
6,741,339
956,155,948

(334,426,394)
(662,133)
(335,088,527)

111,970,590

331,500,664

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสี ยหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากเงินลงทุนชัว่ คราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิยม
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

965,100,026

(297,667,634)

114,460,607

338,103,172

764,241,590
(323,537,079)
(275,191)
26,656,516
(31,928,049)
(4,415,979)
16,993,220
84,596,109
286,348,071

455,049,956
462,461,272
(154,243,465)
(77,615)
25,530,141
200,000,000
7,570,081
76,617,292
93,785,238
8,376,716
(424,357)
235,999,151

131,326,179
(37,615)
(5,982,188)
15,629,934
(10,503,572)
(129,933,858)
1,886,459
2,181,812
6,702,023
241,965,292

184,684,302
76,813,344
(9,733)
200,000,000
2,098,540
3,975,572
(619,372,364)
39,117,254
2,209,175
(1,556,263)
217,697,883

1,783,779,234

1,112,976,776

367,695,073

443,760,882

46,231,689
(1,608,362,336)
(358,388,273)
(67,092,358)
2,217,804

238,379,401
336,156,470
(443,799,536)
(511,554)
2,761,396

(15,000,000)
(309,954,197)
6,430,733
(52,946,962)
4,184,104

(26,753,791)
(50,121,170)
(22,217,905)
2,664,021

1,383,556,406
10,813,603
(78,122,755)
1,114,633,014
(46,723,887)
1,067,909,127

(511,009,781)
(22,107,117)
83,008,989
795,855,044
(159,183,625)
636,671,419

354,239,319
(22,982,219)
(10,486,764)
321,179,087
(3,927,207)
317,251,880

(182,611,354)
(9,298,946)
155,421,737
(2,436,958)
152,984,779

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ลูกหนี้ค่าหุน้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดําเนินงาน
ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์ สิ ทธิการเช่าและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิม่ ขึ้น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม่ ขึ้น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
รับชําระเงินค่าหุน้ จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2555

2554

(12,087)
24,516,353
(27,654,000)
144,620,261
49,367,004
45,000,000
(1,236,748,006)

(8,213)
99,997,714
(82,442,632)
14,686,403
150,004
47,808,189
(1,144,929,173)

614,276,940
144,620,261
5,403,650
(393,973,802)

(203,112,538)
(179,999,700)
604,685,961
1,598,131
(225,404,853)

113,814
(1,000,796,661)

1,563,098
(1,063,174,610)

370,327,049

(2,232,999)

46,173,656
(986,389)
(1,322,503,126)
1,657,155,905
(40,740,386)

260,936,027
34,753,218
(791,952,488)
1,182,526,377
-

(436,745,793)
167,162,610
(1,027,019,997)
1,000,000,000
(5,094,369)

162,444,465
(179,112,610)
(765,350,000)
1,014,000,000
-

(131,205,779)
(293,698,191)
(85,804,310)

1,151,813
(99,483,411)
(253,530,747)
334,400,789

(131,205,779)
(246,939,156)
(679,842,484)

(99,483,411)
(279,343,939)
(146,845,495)

(13,204,725)
(31,896,569)
238,957,479
207,060,910
0

49,462,571
(42,639,831)
281,597,310
238,957,479
0

7,736,445
18,109,481
25,845,926
0

3,906,285
14,203,196
18,109,481
0

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
2555
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์
โอนเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นสิ นค้าคงเหลือ
โอนอุปกรณ์เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินมัดจําค่าซื้อสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
โอนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็ นงานระหว่างก่อสร้าง
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ค่าหุน้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,775,956
(228,504,981)
141,369,567
3,470,839
8,881,555
45,399,737
9,349,461
4,500,000

2554

83,500,650
7,028,000
190,294,000
243,000
15,130,102
7,952,558
103,821,174
4,500,000

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(168,284,808)
(3,981,646)
3,000,000
1,625,982
3,542,000
4,500,000

1,632,994
159,681,359
(30,709,144)
986,297
16,056,147
4,500,000

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ - กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรสะสม

ผลต่างของอัตรา

จัดสรรแล้ว
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ บุริมสิทธิ

ส่วนเกินมูลค่า

หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิทธิ

สํารองตามกฎหมาย
หุน้ สามัญ

บริ ษทั ฯ

ส่วนของผูม้ ี

แลกเปลี่ยนจากการ ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจาก
ยังไม่ได้

บริ ษทั ย่อย

แปลงค่างบการเงินที่เป็ น การวัดมูลค่าเงินลงทุน

จัดสรร

เงินตราต่างประเทศ

ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

รวม

รวม

ส่วนได้เสียที่

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ไม่มีอาํ นาจควบคุม

รวมส่วนของ

ของบริ ษทั ฯ

ของบริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้

42,360,000

226,514,300

1,415,247,600

749,106,732

59,541,000

116,170,535

1,930,938,781

(30,203,182)

(86,269,187)

(116,472,369)

4,423,406,579

113,608,792

4,537,015,371

-

-

-

-

-

-

(389,745,050)

50,287,201

5,031,455

55,318,656

(334,426,394)

(662,133)

(335,088,527)

เป็ นสํารองตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

3,199,539

(3,199,539)

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

-

-

-

-

-

-

(99,483,411)

-

-

-

(99,483,411)

-

(99,483,411)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,540,778

2,540,778

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น

42,360,000

226,514,300

1,415,247,600

749,106,732

59,541,000

119,370,074

1,438,510,781

20,084,019

(81,237,732)

(61,153,713)

3,989,496,774

115,487,437

4,104,984,211

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

42,360,000

226,514,300

1,415,247,600

749,106,732

59,541,000

119,370,074

1,438,510,781

20,084,019

(81,237,732)

(61,153,713)

3,989,496,774

115,487,437

4,104,984,211

-

-

-

-

-

-

917,219,597

(10,738,614)

42,933,626

32,195,012

949,414,609

6,741,339

956,155,948

เป็ นสํารองตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

1,723,557

(1,723,557)

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

-

-

-

-

-

-

(131,205,779)

-

-

-

(131,205,779)

-

(131,205,779)

42,360,000

226,514,300

1,415,247,600

749,106,732

59,541,000

121,093,631

2,222,801,042

9,345,405

(38,304,106)

(28,958,701)

4,807,705,604

122,228,776

4,929,934,380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
42,360,000
226,514,300
42,360,000
226,514,300
42,360,000
42,360,000
0
-

226,514,300
226,514,300
0
-

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
1,415,247,600
749,106,732
1,415,247,600
749,106,732
1,415,247,600
1,415,247,600
0
-

749,106,732
749,106,732
0
-

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
59,541,000
59,541,000
59,541,000
59,541,000
0
-

ยังไม่ได้
จัดสรร
1,585,202,183
(99,483,411)
331,500,664
1,817,219,436

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
4,077,971,815
(99,483,411)
331,500,664
4,309,989,068

1,817,219,436
(131,205,779)
111,970,590
1,797,984,247
0
-

4,309,989,068
(131,205,779)
111,970,590
4,290,753,879
0
-

