
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 380,173 281,597              49,585 14,203                

เงินลงทุนชั่วคราว - หนวยลงทุนในกองทุนเปด 47,802 303,112              84 84                       

ลูกหน้ีการคา

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 11,863                9,103                  32,668                25,432                

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 1,520,520           1,546,257           220,060              236,413              

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 6 1,532,383           1,555,360           252,728              261,845              

เงินทดรองและเงินใหกูยืมระยะส้ันแก

   กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 4 26,838                116,472              340,551              415,860              

ลูกหน้ีคาหุนกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                          150                     -                          -                          

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 7 1,011,271           911,743              252,322              238,663              

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 329,756              329,906              40,875                20,550                

รวมสินทรัพยหมนเวียน 3 328 223           3 498 340           936 145              951 205              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมสนทรพยหมุนเวยน 3,328,223           3,498,340           936,145              951,205              

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 371                     362                     -                          -                          

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 21,178                11,071                3,044,378           2,963,454           

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 8 -                          -                          3,861,337           3,761,337           

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 9 678,657              523,676              346,097              261,597              

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10 90,167                74,397                -                          -                          

เงินมัดจําคาซ้ือสินทรัพย - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                          10,391                -                          -                          

เงินมัดจําคาซ้ือสินทรัพย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 61,420                246,428              37,508                39,687                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 5,757,553           5,546,732           1,126,222           1,107,568           

สิทธิการเชา - สุทธิ 12 174,989              118,142              -                          -                          

คาความนิยม - สุทธิ 13 1,286,862           1,286,862           -                          -                          

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 91,291                93,678                29,765                30,507                

สินทรัพยท่ีไมใชในการดําเนินงาน - สุทธิ 45,000                45,000                -                          -                          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 20,171                19,103                6,911                  7,359                  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 8,227,659           7,975,842           8,452,218           8,171,509           

รวมสินทรัพย 11,555,882         11,474,182         9,388,363           9,122,714           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 14 687,875              677,345              402,000              398,000              

เจาหน้ีการคา

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 191,248              191,205              63,924                110,432              

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,613,781           1,743,101           458,964              424,557              

รวมเจาหน้ีการคา 1,805,029           1,934,306           522,888              534,989              

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 1,800                  18,914                9,982                  9,982                  

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 854,862              729,333              835,988              705,050              

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 2,582                  1,732                  -                          -                          

เงินทดรองและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 4,700                  7,381                  345,062              411,355              

เจาหน้ีคาหุนกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 4,500                  -                          28,878                24,378                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ุ , , ,

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินคา 13,381                11,386                -                          -                          

เจาหน้ี - ซ้ือและกอสรางสินทรัพย 79,185                135,486              13,641                21,022                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 525,621              449,196              89,941                115,707              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,979,535           3,965,079           2,248,380           2,220,483           

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 14 2,841,548           2,890,851           2,739,250           2,802,450           

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 8,142                  4,999                  -                          -                          

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 67,315                -                          22,362                -                          

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 6,640                  6,676                  -                          -                          

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,923,645           2,902,526           2,761,612           2,802,450           

รวมหน้ีสิน 6,903,180           6,867,605           5,009,992           5,022,933           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
(หนวย: พันบาท)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 

   ทุนจดทะเบียน

      หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผล 42,360,000 หุน

         มูลคาหุนละ 1 บาท 42,360                42,360                42,360                42,360                

      หุนสามัญ 229,337,900 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 229,338              229,338              229,338              229,338              

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนบุริมสิทธชินิดไมสะสมเงินปนผล 42,360,000 หุน

         มูลคาหุนละ 1 บาท 42,360                42,360                42,360                42,360                

      หุนสามัญ 226,514,300 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 226,514              226,514              226,514              226,514              

สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 1,415,248           1,415,248           1,415,248           1,415,248           

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 749,107              749,107              749,107              749,107              

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   จดสรรแลว

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 59,541                59,541                59,541                59,541                

                                       - บริษัทยอย 116,170              116,170              -                          -                          

   ยังไมไดจัดสรร 2,018,731           2,000,275           1,885,601           1,607,011           

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (95,030)              (116,472)            -                          -                          

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 4,532,641           4,492,743           4,378,371           4,099,781           

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 120,061              113,834              -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 4,652,702           4,606,577           4,378,371           4,099,781           

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 11,555,882         11,474,182         9,388,363           9,122,714           
0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 2,831,357           2,311,867           410,412              351,628              

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,174                  12,192                641                     881                     

เงินปนผลรับ -                          -                          320,000              -                          

รายไดอ่ืน 124,850              93,675                68,275                46,551                

รวมรายได 2,957,381           2,417,734           799,328              399,060              

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 2,613,454           2,163,310           407,078              337,108              

คาใชจายในการขาย 52,342                33,740                10,627                7,525                  

คาใชจายในการบริหาร 154,592              121,779              32,344                19,548                

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 32,508                -                          -                          -                          

รวมคาใชจาย 2,852,896           2,318,829           450,049              364,181              

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทนในบริษัทรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรกอนสวนแบงกาไรจากเงนลงทุนในบรษทรวม

   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 104,485              98,905                349,279              34,879                

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 74,986                41,442                -                          -                          

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 179,471              140,347              349,279              34,879                

คาใชจายทางการเงิน (55,529)              (35,960)              (48,879)              (36,215)              

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 123,942              104,387              300,400              (1,336)                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (31,476)              (36,517)              -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 92,466                67,870                300,400              (1,336)                

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 87,792                55,160                300,400              (1,336)                

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 4,674                  12,710                

92,466                67,870                

(หนวย: บาท)

กําไรตอหุน 15

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.39 0.24 1.33 -0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 92,466                67,870                300,400              (1,336)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

    ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 7,450 -7,598 -                          -                          

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 15,770 3,764 -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 23,220                (3,834)                -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 115,686 64,036 300,400 -1,336

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 109,234 50,311 300,400              -1,336

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 6,452 13,725

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

115,686              64,036                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี 123,942              104,387              300,400              (1,336)                

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปนเงินสดรับ

   (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 108,014              103,150              15,525                15,275                

   กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (1,434)                (311)                    (364)                    (4)                        

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (74,986)              (41,442)              -                          -                          

   กําไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หนวยลงทุนในกองทุนเปด (182)                    (1,713)                -                          -                          

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 32,508                -                          -                          -                          

   คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา 10,181                10,176                100                     271                     

   เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                          -                          (320,000)            -                          

   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 22,319                1,526                  7,700                  -                          

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,258                  -                          552                     -                          

   คาใชจายดอกเบี้ย 51,281                35,708                48,266                36,056                

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 273,901              211,481              52,179                50,262                

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   เงินลงทุนชั่วคราว - หนวยลงทุนในกองทุนเปด 255,492              (147,008)            -                          18,937                

   ลูกหน้ีการคา 22,058                (239,933)            9,117                  (10,118)              

   สินคาคงเหลือ (109,709)            (135,345)            (13,759)              (53,670)              

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (22,507)              (20,056)              (27,673)              (2,005)                

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (1,068)                1,183                  448                     302                     

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหน้ีการคา (129,277)            (6,534)                (12,101)              26,830                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 41,711                226,248              (23,704)              8,925                  

   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (36)                      (643)                    -                          -                          

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 330,565              (110,607)            (15,493)              39,463                

จายภาษีเงินได (5,459)                (8,258)                (352)                    (1,314)                

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 325,106              (118,865)            (15,845)              38,149                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น -9 -                          -                          -                          

เงินทดรองและเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 79,527                5,690                  (5,615)                (300,112)            

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (80,000)              -                          (180,000)            -                          

รับเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                          5,262                  320,000              5,262                  

ลูกหน้ีคาหุนกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 150                     -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 5,764                  2,877                  995                     -                          

เงินสดจายเพื่อซ้ือและสรางอาคาร อุปกรณ สิทธิการเชา

   และโปรแกรมคอมพิวเตอร (271,035)            (586,634)            (39,270)              (300,566)            

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของ

   บริษัทยอยเพิ่มขึ้น 1,778                  1,015                  -                          -                          

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (263,825)            (571,790)            96,110                (595,416)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารเพิ่มขึ้น 10,530                21,286                4,000                  21,000                

เงินทดรองและเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (2,681)                (5,629)                (4,670)                (160,146)            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (183,219)            (164,430)            (176,262)            (157,100)            

กูยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น 257,068              875,000              244,000              875,000              

จายดอกเบี้ย (52,453)              (38,459)              (111,951)            (32,568)              

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 29,245                687,768              (44,883)              546,186              

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน

   ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 8,050                  (8,613)                -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 98,576                (11,500)              35,382                (11,081)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 281,597              219,753              14,203                21,086                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 380,173              208,253              49,585                10,005                

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม: -
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย

   เจาหน้ี - ซ้ือและกอสรางสินทรัพยลดลง (56,301)              (143,446)            (7,381)                (254,564)            

   เจาหน้ีเงินประกันงานกอสรางเพิ่มขึ้น -                          13,540                -                          13,540                

   เจาหน้ีคาหุนกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น 4,500                  -                          4,500                  -                          

   เงินมัดจําคาซ้ือสินทรัพยเพิ่มขึ้น (ลดลง) (195,399)            34,223                (2,179)                3,858                  

   โอนดอกเบ้ียจายเปนงานระหวางกอสราง 292                     1,463                  -                          1,463                  

   สวนเกนิทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

      ในหลักทรัพยเผื่อขาย 15,770                3,764                  -                          -                          

   โอนสินคาคงเหลือเปนเครื่องจักรและอุปกรณ -                          294                     -                          294                     

   โอนอุปกรณเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร 34                       1,751                  -                          203                     

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ีุ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม ผลตางของอัตรา สวนของผูมี

จัดสรรแลว แลกเปลี่ยนจากการ สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจาก รวม รวม สวนไดเสียที่

ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลว สวนเกินมูลคา สํารองตามกฎหมาย สํารองสําหรับ ยังไมได แปลงคางบการเงินที่เปน การวัดมูลคาเงินลงทุน องคประกอบอื่น สวนของผูถือหุน ไมมีอํานาจควบคุม รวมสวนของ

หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ บริษัทฯ บริษัทยอย หุนทุนซื้อคืน จัดสรร เงินตราตางประเทศ ในหลักทรัพยเผื่อขาย หุนทุนซื้อคืน ของสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 42,360                 240,000               1,415,248            749,107               59,541                85,101                 192,810              1,731,193           (7,782)                     (89,059)                  (192,810)              (289,651)              4,225,709            75,857                   4,301,566          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                          -                           -                          55,160                (8,613)                     3,764                     -                           (4,849)                  50,311                 13,725                   64,036               

ลดทุนจากการตัดหุนทุนซื้อคืน -                           (13,486)                -                           -                           -                          -                           -                          (179,324)             -                               -                             192,810               192,810               -                           -                             -                         

โอนกลับสํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืน -                           -                           -                           -                           -                          -                           (192,810)             192,810              -                               -                             -                           -                           -                           -                             -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 42,360                 226,514               1,415,248            749,107               59,541                85,101                 -                          1,799,839           (16,395)                   (85,295)                  -                           (101,690)              4,276,020            89,582                   4,365,602          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 42,360                 226,514               1,415,248            749,107               59,541                116,170               -                          2,000,275           (30,203)                   (86,269)                  -                           (116,472)              4,492,743            113,834                 4,606,577          

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

   การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของ

   พนักงาน (หมายเหตุ 2) -                           -                           -                           -                           -                          -                           -                          (69,336)               -                               -                             -                           -                           (69,336)                (225)                       (69,561)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                          -                           -                          87,792                5,672                       15,770                   -                           21,442                 109,234               6,452                     115,686             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 42,360                 226,514               1,415,248            749,107               59,541                116,170               -                          2,018,731           (24,531)                   (70,499)                  -                           (95,030)                4,532,641            120,061                 4,652,702          

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแลว

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

จัดสรรแลว องคประกอบอื่น
ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลว สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว สํารองสําหรับ ยังไมได ของสวนของผูถือหุน รวมสวนของ
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย หุนทุนซื้อคืน จัดสรร - หุนทุนซื้อคืน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 42,360               240,000             1,415,248          749,107             59,541               192,810             645,197             (192,810)            3,151,453          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         (1,336)                -                         (1,336)                
ลดทุนจากการตัดหุนทุนซื้อคืน -                         (13,486)              -                         -                         -                         -                         (179,324)            192,810              -                         
โอนกลับสํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืน -                         -                         -                         -                         -                         (192,810)            192,810             -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 42,360               226,514             1,415,248          749,107             59,541               -                         657,347             -                         3,150,117          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 42,360               226,514             1,415,248          749,107             59,541               -                         1,607,011          -                         4,099,781          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
  เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 2) -                         -                         -                         -                         -                         -                         (21,810)              -                         (21,810)              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         300,400             -                         300,400             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 42,360               226,514             1,415,248          749,107             59,541               -                         1,885,601          -                         4,378,371          

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
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