
 

 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกำรเงิน 
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

ควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวม และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตอบสนองต่อเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

ควำมเพยีงพอของเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีกำรค้ำท่ี เ กิดจำกกำรขำยสินค้ำและ
ให้บริกำร และมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จรอเรียกเก็บจำกงำน
ให้บริกำรรวมจ ำนวน 1,286.86 ลำ้นบำท บริษทัพิจำรณำแลว้
เช่ือว่ำจะสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเกิดจำกกำร
ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำร และมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จรอเรียกเก็บ 
ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญัส ำหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจำกกำรพิจำรณำ
ควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้น 
ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
เรียกเก็บหน้ีจำกลูกคำ้แต่ละรำย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่ำงๆ 
ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7 และนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

 
ขำ้พเจำ้ประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรท่ีผูบ้ริหำรใช ้ท ำ
ควำมเขำ้ใจขั้นตอนกำรอนุมติักำรให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคำ้แต่ละรำย 
ทดสอบรำยงำนอำยลูุกหน้ีคงเหลือ และสอบถำมพนกังำนของบริษทัท่ี
ท ำหนำ้ท่ีติดตำมเรียกช ำระหน้ีจำกลูกคำ้ท่ีคำ้งช ำระ สอบถำมพนกังำน
ของบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรส่งมอบงำนตำมงวดงำนเพ่ือ
เรียกเก็บตำมสัญญำ พิจำรณำงำนท่ีคำ้งนำนท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึง
สอบถำมผูบ้ริหำรเก่ียวกบันโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้
แน่ใจวำ่กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเพียงพอและไม่เกินกวำ่ท่ีควร 
นอกจำกนั้นขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัควำมเพียงพอของกำรเปิดเผย
ขอ้มูลของกลุ่มกิจกำรเก่ียวกบัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กำรรับรู้รำยได้งำนบริกำรตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ 
กำรวดัมูลค่ำงำน และกำรประมำณต้นทุนงำนบริกำร  
กลุ่มบริษทัมีงำนก่อสร้ำงและงำนบริกำรท่ีรับรู้รำยไดใ้นงบ
ก ำไรขำดทุนตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จซ่ึงประมำณจำก
กำรส ำรวจทำงกำยภำพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไป
กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมด 
และบนัทึกตน้ทุนของงำนตำมสญัญำเม่ือเกิดข้ึนจริงตำมเกณฑ์
สิทธิ  
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจำก ประมำณกำรตน้ทุน
งำนตอ้งใช้ดุลยพินิจค่อนข้ำงมำก และตอ้งพิจำรณำถึงกำร
เปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มของงำน ทั้งสภำพเศรษฐกิจ
และสภำวะรำคำตลำดของวตัถุดิบและแรงงำนในอนำคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้และมี
ผลกระทบต่อกำรรับรู้รำยได้ ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 28 และนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

 
 
ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเขำ้ใจและประเมินควำมเหมำะสมของวธีิกำร
ก ำหนดอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์ทำงกำยภำพ
ของงำนระหวำ่งท ำในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี ตรวจสอบ
รำยงำนสดัส่วนควำมส ำเร็จทำงกำยภำพของวศิวกร ตรวจสอบ
หลกัฐำนกำรค ำนวณประมำณกำรตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดพิ้จำรณำอตัรำส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
เปรียบเทียบกบัประมำณกำรตน้ทุน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัอตัรำส่วน
งำนท่ีท ำเสร็จโดยกำรส ำรวจทำงกำยภำพ 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฎวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้
ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ยควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ควำมเส่ียง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ขอ้ผิดพลำดเน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำนกำรตั้งใจละเวน้กำร
แสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

 สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้
ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้
โดยใหข้อ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบกำรเงินรวม
แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระจำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะ
เกิดข้ึนขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์

 

 
(นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 437,101,755.14      319,928,620.80      274,706,255.10      142,834,924.12      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5, 7 1,286,862,708.74   309,687,292.25      167,864,490.42      173,555,851.98      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 5 -                             -                              -                              -                              
สินคา้คงเหลือ 8 98,414,924.60        98,010,066.18        82,851,700.33        87,901,637.25        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 9 -                             10,000,000.00        -                              10,000,000.00        

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,822,379,388.48   737,625,979.23      525,422,445.85      414,292,413.35      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                              649,999,940.00      469,999,940.00      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 876,317,395.63      961,268,075.31      454,469,515.36      537,435,402.74      
สิทธิจากสญัญาขายน ้าดิบ 12 148,241,748.95      153,907,038.72      -                              -                              
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 13 441,457.35             398,632.36             16,112.46               123,790.25             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 15 39,350,625.67        18,681,227.80        945,169.50             1,059,886.88          

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 1,064,351,227.60   1,134,254,974.19   1,105,430,737.32   1,008,619,019.87   
รวมสินทรัพย์ 2,886,730,616.08   1,871,880,953.42   1,630,853,183.17   1,422,911,433.22   

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 4,940,739.11          19,972,599.48        -                              15,000,000.00        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5, 17 962,680,761.27      172,441,417.30      193,081,585.76      116,575,877.86      
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 9,223,051.75          8,474,445.06          -                              -                              
เงินกูย้มืระยะสั้น 5, 18 71,318,602.26        72,673,625.96        -                              -                              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14 12,732,552.84        130,546.23             8,836,041.49          -                              

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,060,895,707.23   273,692,634.03      201,917,627.25      131,575,877.86      
หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 19 71,590,678.34        78,659,505.67        -                              -                              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 37,048,389.99        38,228,857.37        -                              -                              
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 15,784,371.07        10,674,208.02        13,206,185.01        9,029,187.03          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 10,000.00               10,000.00               5,000.00                 5,000.00                 

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 124,433,439.40      127,572,571.06      13,211,185.01        9,034,187.03          
รวมหน้ีสิน 1,185,329,146.63   401,265,205.09      215,128,812.26      140,610,064.89      

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561
DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.
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หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้                               
ทนุจดทะเบียน
หุน้สามญั 659,999,962 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 659,999,962.00      659,999,962.00      659,999,962.00      659,999,962.00      

หุน้ท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุน้สามญั 659,999,862 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 659,999,862.00      659,999,862.00      659,999,862.00      659,999,862.00      

ส่วนเกินทนุมลูคา่หุน้
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 369,183,857.00      369,183,857.00      369,183,857.00      369,183,857.00      

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
  ส ารองตามกฎหมายทนุส ารองตามกฎหมาย 21 54,300,000.00        47,400,000.00        54,300,000.00        47,400,000.00        
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 455,299,811.74      244,114,745.88      332,240,651.91      205,717,649.33      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                             -                              -                              -                              
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,538,783,530.74   1,320,698,464.88   1,415,724,370.91   1,282,301,368.33   
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 162,617,938.71      149,917,283.45      -                              -                              
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,701,401,469.45   1,470,615,748.33   1,415,724,370.91   1,282,301,368.33   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,886,730,616.08   1,871,880,953.42   1,630,853,183.17   1,422,911,433.22   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท
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บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5 1,035,167,757.75     1,030,600,702.02  990,714,392.34    980,921,471.25     
รายไดค้่าก่อสร้าง 28 1,441,651,866.27     254,142,376.44     -                           -                            
ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการ 5 (770,163,563.22)      (797,038,622.30)    (760,824,590.95)   (795,718,479.33)    
ตน้ทุนการก่อสร้าง 28 (1,276,882,844.54)   (197,159,002.12)    -                           -                            
ก ำไรขั้นต้น 429,773,216.26        290,545,454.04     229,889,801.39    185,202,991.92     
รายไดอ่ื้น 3,671,383.72           2,346,353.95         2,701,654.11        1,752,642.57         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (5,334,046.58)          (5,036,234.16)        (5,334,046.58)       (5,036,234.16)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (161,901,898.44)      (118,612,841.34)    (78,062,092.90)     (71,196,186.40)      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (120,826.72)             (8,088,846.42)        -                           (8,009,596.37)        
ตน้ทุนทางการเงิน (8,546,880.17)          (9,065,379.03)        (44,521.70)            (231,322.32)           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 257,540,948.07        152,088,507.04     149,150,794.32    102,482,295.24     
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 14 (32,966,207.23)        (15,907,269.98)      (12,384,152.73)     -                            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 224,574,740.84        136,181,237.06     136,766,641.59    102,482,295.24     
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (3,351,519.72)          (1,320,340.72)        (3,343,639.01)       (880,921.84)           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (3,351,519.72)          (1,320,340.72)        (3,343,639.01)       (880,921.84)           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 221,223,221.12        134,860,896.34     133,423,002.58    101,601,373.40     

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 221,457,388.73        148,367,529.59     136,766,641.59    102,482,295.24     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,117,352.11           (12,186,292.53)      -                           -                            

224,574,740.84        136,181,237.06     136,766,641.59    102,482,295.24     

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 218,085,065.86        147,065,724.70     133,423,002.58    101,601,373.40     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,138,155.26           (12,204,828.36)      -                           -                            

221,223,221.12        134,860,896.34     133,423,002.58    101,601,373.40     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 22 0.34                         0.22                       0.21                      0.16                       

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.
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บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนท่ีออก จดัสรรเป็น การประมาณการตาม อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ไมมี่อ านาจ
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมจ่ดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 659,999,862.00    369,183,857.00   42,200,000.00     102,249,021.18    -                                     -                        1,173,632,740.18    162,122,111.81    1,335,754,851.99    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2560 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                           -                           5,200,000.00       (5,200,000.00)       -                                     -                        -                              -                           -                               
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           148,367,529.59    (1,301,804.89)                (1,301,804.89)   147,065,724.70       (12,204,828.36)    134,860,896.34       
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                           -                           -                           (1,301,804.89)       1,301,804.89                 1,301,804.89    -                              -                           -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 659,999,862.00    369,183,857.00   47,400,000.00     244,114,745.88    -                                     -                        1,320,698,464.88    149,917,283.45    1,470,615,748.33    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2561 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                           -                           6,900,000.00       (6,900,000.00)       -                                     -                        -                              -                           -                               
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจาก

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                            -                                     -                        -                              9,562,500.00        9,562,500.00           
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           221,457,388.73    (3,372,322.87)                (3,372,322.87)   218,085,065.86       3,138,155.26        221,223,221.12       
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                           -                           -                           (3,372,322.87)       3,372,322.87                 3,372,322.87    -                              -                           -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 659,999,862.00    369,183,857.00   54,300,000.00     455,299,811.74    -                                     -                        1,538,783,530.74    162,617,938.71    1,701,401,469.45    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก รวมองคป์ระกอบ

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ การประมาณการตาม อ่ืนของส่วนของ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 659,999,862.00         369,183,857.00         42,200,000.00           109,316,275.93         -                                        -                                 1,180,699,994.93      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2560 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                 -                                 5,200,000.00             (5,200,000.00)            -                                        -                                 -                                 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 102,482,295.24         (880,921.84)                      (880,921.84)               101,601,373.40         
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                 -                                 -                                 (880,921.84)               880,921.84                       880,921.84                -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 659,999,862.00         369,183,857.00         47,400,000.00           205,717,649.33         -                                        -                                 1,282,301,368.33      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2561 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                 -                                 6,900,000.00             (6,900,000.00)            -                                        -                                 -                                 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 136,766,641.59         (3,343,639.01)                   (3,343,639.01)            133,423,002.58         
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                 -                                 -                                 (3,343,639.01)            3,343,639.01                    3,343,639.01             -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 659,999,862.00         369,183,857.00         54,300,000.00           332,240,651.91         -                                        -                                 1,415,724,370.91      

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน :
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 257,540,948.07        152,088,507.04   149,150,794.32   102,482,295.24    
ปรับรำยกำรกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย) 
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 8,546,880.17            9,065,379.03       44,521.70            231,322.32           
การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (1,499,601.70)          (610,548.66)         (404,417.53)         (327,882.41)          
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (977,628,639.37)      (63,410,119.72)    5,237,418.06       1,340,309.76        
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 16,398,873.37          (11,419,207.99)    21,921,689.60     (8,488,804.73)       
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,525,749.37)          (6,830,230.92)      114,717.38          84,448.00             
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 789,852,518.81        40,035,222.69     76,118,882.74     (5,395,108.47)       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 116,385,724.85        135,271,352.25   102,444,434.79   122,481,028.50    
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 395,891.95               147,744.23          395,891.95          147,744.23           
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (16,803,731.79)        1,237,886.02       (16,871,752.68)    1,162,674.76        
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,843,643.33            1,968,670.71       1,743,358.97       1,347,079.90        
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 120,826.72               3,926,370.00       (620,002.98)         2,383,552.81        
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) (62,913,363.03)        109,382,517.64   190,124,742.00   114,966,364.67    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 194,627,585.04        261,471,024.68   339,275,536.32   217,448,659.91    
ดอกเบ้ียจ่าย (5,405,027.16)          (5,777,264.81)      (47,644.99)           (261,314.08)          
ดอกเบ้ียรับ 1,498,881.08            522,877.42          404,417.53          327,882.41           
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (20,364,200.62)        (20,468,438.69)    (3,548,111.24)      -                            
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนกังาน (1,085,000.00)          (990,049.00)         (910,000.00)         (855,049.00)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 169,272,238.34        234,758,149.60   335,174,197.62   216,660,179.24    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 418,851.50               (11,047,213.70)    10,000,000.00     (10,000,000.00)     
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                           (180,000,000.00)  (330,000,000.00)   
เงินสดรับจากกการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,054,632.29            3,421,056.19       1,461,575.29       2,500,131.19        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,840,635.04)        (43,128,628.06)    (19,748,006.00)    (29,721,209.64)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน (337,357.42)             (262,904.77)         (16,435.93)           -                            
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               -                           10,000,000.00     175,000,000.00    
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               -                           (10,000,000.00)    (10,000,000.00)     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (22,704,508.67)        (51,017,690.34)    (188,302,866.64)  (202,221,078.45)   

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ :
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (31,860.37)               7,153,468.22       -                           7,177,712.95        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,500,000.00          6,170,000.00       238,750,000.00   35,000,000.00      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืบริษทัอ่ืน 3,000,100.00            -                           -                           -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (23,100,000.12)        (1,898,231.43)      (15,000,000.00)    -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,000,000.00)        (15,961,627.79)    (238,750,000.00)  (35,000,000.00)     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืบริษทัอ่ืน (3,000,100.00)          -                           -                           -                            
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (1,762,734.84)          (1,005,143.22)      -                           -                            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (29,394,595.33)        (5,541,534.22)      (15,000,000.00)    7,177,712.95        

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 117,173,134.34        178,198,925.04   131,871,330.98   21,616,813.74      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นปี 6 319,928,620.80        141,729,695.76   142,834,924.12   121,218,110.38    
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 6 437,101,755.14        319,928,620.80   274,706,255.10   142,834,924.12    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม:
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 6,900,000.00            5,200,000.00       6,900,000.00       5,200,000.00        
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ 3,990,514.32            2,314,000.00       448,000.00          448,000.00           

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจัดตั้ งในประเทศไทยและเป็นบริษัท  
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต ำบลดอนหัวฬ่อ อ ำเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ย ครอบครัวกำรุณกรสกุล ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 18.29 และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็
สตูดิโอ จ ำกดั ถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ครอบครัว กำรุณกรสกุล 
ถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 18.29 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั)  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตช้ินส่วนโลหะ ควำมเท่ียงตรงสูง
ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุปกรณ์ส ำนักงำนและเคร่ืองปรับอำกำศ ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีรูปร่ำงซับซ้อนและ
ตอ้งกำรกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตเขม้งวดมำกเป็นพิเศษและผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซบัซอ้นและสำมำรถลดตน้ทุนไดม้ำก
เม่ือผลิตในปริมำณสูง ใหบ้ริกำรในดำ้น Engineering Service และ Automation Solution ใหบ้ริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและ
ใหบ้ริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ และจดัจ ำหน่ำยวสัดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท ธุรกิจน ้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือใชเ้พื่อจ ำหน่ำย
แก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม และให้บริกำร ออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำด้ำนวิศวกรรม กำรให้บริกำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร และใหบ้ริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิ 

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยใน
นโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจกำรเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญั
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

2.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำย
ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้
รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละ
ขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำว จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบั
วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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3. หลกัเกณฑ์การท างบการเงนิรวม 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (รวมกนั
เรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทัยอ่ยทำงตรง       
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  100.00  100.00  ให้บริกำรในด้ำน Engineering Service 

และ Automation Solution และให้บริกำร
งำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภท
พลงังำนทดแทนทุกชนิด 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั  100.00  100.00  ผลิต ช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซับซ้อนและ
สำมำรถลดต้นทุนได้มำกเ ม่ือผลิตใน
ปริมำณสูง 

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั)     
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  100.00  -  ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ 

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั)     

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  53.33  53.33  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั 
 

 100.00  100.00  จัดจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ 
เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ 
ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลังงำนทุก
ประเภท ธุรกิจน ้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ 
น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำย
ในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือ
ใช้เพื่อจ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจ ท่ี
เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม และให้บริกำร 
ออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำร
ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และ
ใหบ้ริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 
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  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ ำกดั *  49.00  -  งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรสูบน ้ ำ 

* บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมี
อ ำนำจควบคุมทั้ งทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท  
เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

3.2 บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือ
ทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของ
บริษทัยอ่ย 

3.3 บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทั
ยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

3.4 งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

3.5 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

3.6 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมคือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 

บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวธีิรำคำทุน 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง  
ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.2 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 
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4.3 สินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ ตน้ทุนของสินคำ้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยูใ่น
สถำนท่ีและสภำพปัจจุบัน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทำงตรง รวมถึงกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสมโดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 

วตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุนท่ี
ซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย  

ส ำรองค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพจะตั้งข้ึนโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพหรือสินคำ้ท่ีเก็บไวน้ำน 

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีรำคำทุน และปรับลดดว้ยค่ำเผื่อ 
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (ถำ้มี) โดยมูลค่ำท่ีลดลงดงักล่ำวแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินรวม บนัทึกตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

4.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำง
เองรวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพย์
นั้นอยู่ในสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนได้ตำมควำมประสงค์ ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
กบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรหรือขำดทุน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำร
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
รำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำม
มูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรำคำทุนของสินทรัพยห์รือ 
ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน ์
(จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  25-30 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  5-10 
ระบบสำธำรณูปโภค  5-10 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  4-5 
ยำนพำหนะ  4-5 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

4.6 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่ำ
ตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่ำคงเหลือ(ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดย
วธีิเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะ
ใหป้ระโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ไดด้งัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    5   ปี 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

4.7 สัญญาเช่าระยะยาว 

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะแยกเป็นส่วน
ท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน และส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ีตำมสญัญำ เพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรขำยและเช่ำกลบัคืนตำม
สญัญำเช่ำกำรเงิน ก ำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู้ตำมระยะเวลำของสญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำเช่ำกำรเงินจะ
คิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
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สญัญำเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอด
อำยขุองสญัญำเช่ำนั้น  

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่ผูใ้ห้เช่ำ จะ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนวำ่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน 
กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยทรัพยสิ์นท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์
แลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้น
ตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

4.9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุน 

4.10 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่ม
บริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ี
กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์
จำกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำน ตำมจ ำนวนปีท่ีก ำหนด ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยและผลประโยชน์ดงักล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้
พิจำรณำวำ่กำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำรไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำก
กันเพ่ือรวมเป็นภำระผูกพนังวดสุดท้ำย ตน้ทุนบริกำรในอดีตรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกว่ำ
ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขำดของพนกังำน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรำยกำรใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน และรับรู้จ ำนวนสะสมในบญัชีก ำไรสะสมในส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected unit credit method) เพ่ือก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 
โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั ตน้ทุนบริกำรในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจำก
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ ซ่ึง
รวมถึงผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนทนัที 

4.11 การประมาณการหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสิน จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำย
หรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนัยส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำม
เวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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4.12 การรับรู้รายได้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ โดยมีนโยบำยดงัน้ี 

ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของ
ควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือ
บริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนัยส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์จำกรำยกำรบญัชีนั้น 
หรือไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

ข) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับจำ้งผลิตสินคำ้ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและส่งมอบสินคำ้และลูกคำ้ยอมรับสินคำ้
นั้น 

ค) รำยไดจ้ำกกำรบริกำรตำมสญัญำก่อสร้ำง รับรู้รำยไดต้ำมวธีิกำรดงัน้ี 

รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำง 

รำยไดต้ำมสัญญำก่อสร้ำงประกอบดว้ยจ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวกจ ำนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
เปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพ่ือจูงใจหำกมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

เม่ือสำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำมสัญญำจะถูกรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน ขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำ
ประมำณโดยอำ้งอิงกบัอตัรำส่วนของตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำร
ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งส้ิน 

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำมสัญญำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ได้
ไม่เกินกวำ่ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งส้ินจะสูงกวำ่รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำงทั้งส้ิน บริษทัจะรับรู้
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 

จ ำนวนรวมของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันและก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้แล้วของแต่ละสัญญำจะน ำไป
เปรียบเทียบกบัเงินงวดท่ีเรียกเก็บจำกผูจ้ำ้งถึงวนัส้ินปี 

หำกตน้ทุนของงำนระหวำ่งก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนรวมกบัก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละสัญญำมีจ ำนวนสูงกวำ่
งวดท่ีเรียกเก็บ ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดสินทรัพยใ์นบญัชีมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 
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หำกจ ำนวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บสูงกวำ่ตน้ทุนของงำนระหวำ่งก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนรวมกบัก ำไรขำดทุนท่ีรับรู้แลว้ของ
แต่ละสญัญำ ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดหน้ีสินในบญัชีเงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมกำรก่อสร้ำงท่ีตอ้งท ำในอนำคตรับรู้เป็นงำนระหวำ่งก่อสร้ำง
หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ง) รำยไดจ้ำกกำรบริกำร รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและส่งมอบงำน 

จ) ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้นบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.13 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.14 การบัญชีเกีย่วกบัภาษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจ หรือ 
รำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสีย
ภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบั
รำยกำรในปีก่อนๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ ำนวนท่ีใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำร
รวมธุรกิจและรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชีหรือทำงภำษีและผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ หำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริษัทต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระบริษทัเช่ือวำ่ได้
ตั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปัจจยั 
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้
สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ๆอำจจะท ำให ้บริษทัเปล่ียนกำร
ตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบได้เม่ือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษี
ต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
คืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสิน ในเวลำเดียวกนั สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่ก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมี
โอกำสถูกใชจ้ริง 

4.15 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออก
ในระหวำ่งปี 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้น
สำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือแปลง หุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สำมญั 

4.16 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอด
คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำม
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวแสดงรวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไร
หรือขำดทุน 

4.17 รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริษทัไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 
และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจใน
กำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมี
อ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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4.18 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินประกอบดว้ยสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบกำรเงิน ประกอบดว้ยเงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินให้กูย้ืมและเงิน
กูย้ืม นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญั และเกณฑ์กำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดังกล่ำวได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

4.19 สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนโดย
ก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ ก ำไร
หรือขำดทุนจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำ
หรือเม่ือสญัญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ

4.20 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯ
และบริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพ
คล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้
มำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ ำ 
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4.21 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร และ
ตั้งสมมติฐำนหลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งกำรแสดงรำยได ้และค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชี ประมำณ
กำรและสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยู่กบัประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของ
ผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณ
กำรนั้น โดยประมำณกำรทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 

4.21.1 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงและประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงบริษทัประมำณ
กำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและ
มูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงท่ีตอ้งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใช้ในกำรให้บริกำร
ก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ บริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
แตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัพิจำรณำผลขำดทุนส ำหรับโครงกำร
ก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร โดยเปรียบเทียบตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมดกบัมูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำงของแต่
ละโครงกำร 

4.21.2 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  

บริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ ผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
กำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจำรณำจำกสถำนะกำรเงินของลูกหน้ี และผลของกำรฟ้องร้องด ำเนินในคดี
กบัลูกหน้ีแต่ละรำย 

5. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีสรุปขำ้งล่ำงน้ี ซ่ึงรำยกำรเหล่ำน้ีเกิดข้ึนตำมมูลฐำนท่ี
ตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำรำยกำรบำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนท่ีใชส้ ำหรับรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

 

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ให้บริกำรในดำ้น Engineering Service และ 

Automation Solution และให้บริกำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดูแลและ
บ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภทพลังงำน
ทดแทนทุกชนิด 

ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซบัซอ้นและสำมำรถ
ลดตน้ทุนไดม้ำกเม่ือผลิตในปริมำณสูง 

ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
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ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั จดัจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือ

ใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท 
ธุรกิจน ้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ 
และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำยในกิจกำร
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพื่อใช้เพื่อ
จ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ส่ิงแวดล้อม และให้บริกำร ออกแบบ ให้
ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำรให้บริกำรงำน
ก่อสร้ ำงโครงกำร  และให้บ ริกำรดูแล
บ ำรุงรักษำ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ ำกดั งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
สูบน ้ ำ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั กิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำนอ่ืนๆ ซ่ึง

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ / ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั แอท พีค จ ำกดั กิจกรรมของบริษทัโฆษณำ ผู ้ถือหุ้นท่ำนหน่ึงในบริษัท ชลกิจ
สำกล จ ำกดั เป็นกรรมกำร 

ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
        

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั -  -  10,090.00  7,065.00 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  2      
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  165,000,000.00 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  10,000,000.00  10,000,000.00 
รับช ำระระหวำ่งปี -  -  (10,000,000.00)  (175,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

รวมทั้งหมด -  -  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ ำนวนเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งิน
ครบก ำหนดเม่ือทวงถำม และไม่คิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั -  -  14,296,006.68  - 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั -  -  80,000,000.00  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัท่ีไดรั้บจำกบริษทั เอทูเทคโนโลย ีจ ำกดั เพ่ือเป็นประกนั
ในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือต่ำงๆ กบัสถำบนักำรเงิน โดยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 บริษทัไดคื้นเงินหลกัประกนั
ดงักล่ำวแลว้ เพ่ือใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

    บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั(1)        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  40,000,000.00  35,000,000.00 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  (40,000,000.00)  (35,000,000.00) 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

    บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั(1)        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  198,750,000.00  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  (198,750,000.00)  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
        

    เงินกูย้มืจำกผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย(2)        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 10,000,000.00  -  - - - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (10,000,000.00)  -  - - - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 
        

    ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 18,860,119.74  16,088,763.77  - - - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 2,771,137.25  2,771,355.97  - - - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  - - - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 21,631,256.99  18,860,119.74  - - - 
        

    เงนิกู้ยืมจากกรรมการของบริษทัย่อย        
    บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั        

     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 500,000.00  -  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 500,000.00  -  -  - 
        

    บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั*        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  9,791,627.79  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  6,170,000.00  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  (15,961,627.79)  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

    ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  305,704.92  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  (305,704.92)  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

* ส้ินสุดกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2560     

    เงินกูย้มืบริษทั แอทพีค จ ำกดั(2)        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 8,100,000.00  8,100,000.00  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (5,000,000.00)  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 3,100,000.00  8,100,000.00  -  - 
        

    ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 780,429.47  233,679.46  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 373,839.05  546,750.01  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 1,154,268.52  780,429.47  -  - 
รวมทั้งส้ิน 71,318,602.26  72,673,625.96  -  - 

(1)ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นเป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งินครบก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม
และไม่คิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

(2)ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำเงินกูย้มืระยะสั้น โดยมีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั
ในอตัรำร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
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รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
  (หน่วย : พนับำท) 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากการให้เช่า      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 24 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 12 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 4 - 

ต้นทุนค่าบริการ      
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั รำคำและเ ง่ือนไขทำงกำรค้ำ

เดียวกันกับบุคคลภำยนอก ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัรำคำตลำดโดยทัว่ไป - - 84,278 97,416 

ดอกเบีย้จ่าย      
ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 2,771 - - - 
บริษทั แอท พีค จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 374 - - - 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,835,537.00  27,219,822.00  13,053,637.00  11,473,592.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 600,982.65  495,015.03  230,788.65  202,762.89 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 4,075.30  786.27  4,075.30  786.27 

รวม 27,440,594.95  27,715,623.30  13,288,500.95  11,677,141.16 
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การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนัและอ่ืนๆ 

บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จ ำนวน 10 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัวงเงิน
หนังสือค ้ ำประกนัจ ำนวน 10 ลำ้นบำท เพ่ือออกหนังสือค ้ ำประกนัในนำมบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ส ำหรับกำร
ประกวดรำคำรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 9 และหมำยเหตุ 27.1) 

บริษทั และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำ
ประกนัจ ำนวน 208.37 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง 
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 27.1) โดย บริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของ
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 27.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทั และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 
ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 62.20 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เพ่ือออก
หนังสือค ้ ำประกันส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุข้อ 27.1) โดยบริษัท 
แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 13.45 ลำ้นหุ้น ร่วมค ้ำ
ประกนั 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี ให้แก่บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ค  ้ำประกนักำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้ตำมสญัญำรับเหมำก่อสร้ำง
ใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดใ้ห้หลกัประกนัแก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นประกนัในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือต่ำงๆ จำกสถำบนักำรเงิน 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
เงินสดในมือ 320,248.62  282,420.87  227,335.62  227,335.62 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 317,019,063.83   207,917,461.61   274,245,146.97  142,341,557.07 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 18,940,475.82  11,728,738.32  233,772.51  266,031.43 
เงินฝำกธนำคำรประจ ำไม่เกิน 3 เดือน 100,821,966.87   100,000,000.00   -  - 

รวม 437,101,755.14  319,928,620.80  274,706,255.10  142,834,924.12 

เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

เงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.8 ต่อปี 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
      รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        
      เรียกเก็บ (หมำยเหตุ 28) 830,749,471.88  30,573,802.77  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
- ลูกหน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) -   -     10,090.00  7,065.00 
- ลูกหน้ีอ่ืน 107,578.19  56,100.00  -  - 
- รำยไดค้ำ้งรับ 88,391.86  -  -  - 
- ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 10,917,480.28  3,164,552.61  1,133,116.04  872,246.79 
- เงินจ่ำยล่วงหนำ้ผูรั้บเหมำ 146,054,332.99  3,079,801.17  -  - 
- เงินทดรองจ่ำย 1,955,096.92  551,836.63  -  164,768.16 
- ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 4,523,123.81  3,344,724.15  -  11,207.23 
- ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 11,885,270.75  3,299,085.33  -  - 
- ภำษีซ้ือรอน ำส่ง 3,953,523.47  -  243,856.05  - 
- อ่ืนๆ 4,275,046.69  2,928,961.93  498,763.96  1,275,497.40 

 1,014,509,316.84  46,998,864.59  1,885,826.05  2,330,784.58 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,286,862,708.74  309,687,292.25  167,864,490.42  173,555,851.98 
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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้         
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 160,555,414.86  144,762,087.19  124,457,468.16  128,470,238.63 
เกินก ำหนดช ำระ        

1 – 30 วนั 41,299,774.37  63,665,693.98  36,142,374.37  38,545,411.68 
31 – 90 วนั 6,006,031.91  37,555,967.09  4,954,414.51  4,209,417.09 
91 – 180 วนั 424,407.33  -  424,407.33  - 
181 – 365 วนั -  -  -  - 
เกิน 365 วนัข้ึนไป -  -  -  - 

รวม 208,285,628.47  245,983,748.26  165,978,664.37  171,225,067.40 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ* 64,067,763.43  16,704,679.40  -  - 

รวม 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 

  *ระยะเวลำรับประกนัตำมสญัญำไม่เกิน 1 ปี 

  โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30  – 90 วนั 

บริษทัยอ่ยไดท้ ำสญัญำก่อสร้ำงโครงกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยชุมชน กบับริษทัแห่งหน่ึง (“คู่สัญญำ”) มูลค่ำงำนตำมสัญญำ
จ ำนวน 1,870 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดค้่ำก่อสร้ำง และมูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่เรียก
เก็บ ตำมอตัรำส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ 42.96 % คิดเป็นจ ำนวน 803.27 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยยงัไม่ได้
ออกใบแจง้เรียกเก็บ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บเงินจ ำนวน 104.25 ลำ้นบำท 
แลว้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ยไดพิ้จำรณำแลว้เช่ือวำ่จะไดรั้บช ำระเงินดงักล่ำวทั้งจ ำนวน จึงไม่พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ 
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8. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 35,610,139.16  49,678,680.61  30,187,374.47  45,855,269.82 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 2,374,988.74  218,041.68  2,374,988.74  218,041.68 
งำนระหวำ่งท ำ 39,560,315.49  42,532,685.06  35,327,492.83  39,685,396.75 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 28) -  4,326,386.59  -  - 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 25,187,875.65  22,376,398.47  18,323,561.08  22,376,398.47 

รวม 102,733,319.04  119,132,192.41  86,213,417.12  108,135,106.72 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (4,318,394.44)  (21,122,126.23)  (3,361,716.79)  (20,233,469.47) 
 98,414,924.60  98,010,066.18  82,851,700.33  87,901,637.25 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 21,122,126.23   19,884,240.21   20,233,469.47  19,070,794.71 
ตั้งเพ่ิมข้ึน 809,033.31  3,668,220.82  486,236.49  3,420,323.11 
โอนกลบั/จ ำหน่ำยระหวำ่งปี (17,612,765.10)  (2,430,334.80)  (17,357,989.17)  (2,257,648.35) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 4,318,394.44  21,122,126.23  3,361,716.79  20,233,469.47 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำย ในงบก ำไรขำดทุน 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ประเภทเงินฝำก ภำระหลกัประกนั 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

ออมทรัพย ์ วงเงินกูย้มืและวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนั -  10,000,000.00  -  

 
10,000,000.00 

  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 

ในปี 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนั
กำรเงิน เพ่ือใหอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั 
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซ่ึงแสดงตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช ำระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 
ของกำรลงทุน 

 
รำคำทุน 

 
เงินปันผลรับ 

 31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ           
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ำกดั 500,000 320,000 500,000 320,000 100 100 499,999 319,999 - - 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั 150,000 150,000 150,000 150,000 100 100 149,999 149,999 - - 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั           
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 120,000 120,000 120,000 120,000 53.33 53.33 - - - - 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ำกดั 10,000 10,000 10,000 10,000 100 100 - - - - 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ำกดั 75,000 - 18,750 - 49 - - - - - 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั           
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั 1,000 - 1,000 - 100 - - - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ       649,998 469,998 - - 

10.1 เงนิลงทุนในบริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 3/2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติั
ให้เพ่ิมทุนในบริษทั พีทู พรีซิชั่น จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 4,000 10.00 40,000 10.00 40,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 11,000 10.00 110,000 10.00 110,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 15,000 10.00 150,000  150,000 

บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560 
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10.2 เงนิลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติ
อนุมติัให้เพ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 32,000 10.00 320,000 10.00 320,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 18,000 10.00 180,000 10.00 180,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 50,000 10.00 500,000  500,000 

บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 5/2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติัให้
เพ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 10,000 10.00 100,000 10.00 100,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 22,000 10.00 220,000 10.00 220,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 32,000 10.00 320,000  320,000 

บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2560  

10.3 เงนิลงทุนในบริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 มีมติ
อนุมติัใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทั เอ
พีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,000 บำท) โดยบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ถือหุ้นจ ำนวน 
9,997 หุน้ หรือร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน 
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10.4 เงนิลงทุนในบริษัท กจิการร่วมค้า เอทูตรีวฒัน์ จ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ไดมี้
มติอนุมติัใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. อนุมติัลงทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจ  

ช่ือบริษทั : บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

ทุนจดทะเบียน  

 

: 75,000,000 บำท แบ่งเป็น 

- หุ้นสำมญั จ ำนวน 3,825,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท มีสิทธิออกเสียง 
1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

- หุ้นบุริมสิทธิ จ ำนวน 3,675,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท มีสิทธิออกเสียง  
1 หุน้ ต่อ 10,000 เสียง 

ทุนเรียกช ำระแลว้ : เรียกช ำระงวดแรกในอตัรำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ถือหุน้รวมจ ำนวน 7,499,997 หุน้ หรือร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทู ตีรวฒัน์ จ ำกดัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561  

2. อนุมติักำรขำยหุ้นสำมญัของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั (ถือหุ้นสำมญัโดยบริษทั เอทู เทคโนโลย ี
จ ำกดั) จ ำนวน 3,825,000 หุ้นมูลค่ำตำมบญัชี 10 บำท ต่อหุ้น (ช ำระแลว้มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
9,562,500 บำท) สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 51 (สิทธิออกเสียง 0.01%) ใหก้บั บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 
ทั้งน้ี บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั จ่ำยช ำระรำคำจ ำนวนเงิน 9,562,500 บำท ในเดือนพฤษภำคม 2561 

ส่วนกำรถือหุน้หลงักำรขำย ของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 
(สิทธิออกเสียง 99.99%) 

หุ้นสามญั 
(สิทธิออกเสียง 0.01%) 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 3,674,997 หุน้ - 
บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั - 3,825,000 หุน้ 
ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 3 หุน้ - 

โดยผูถื้อหุ้นบุริมสิทธ์ิไดรั้บเงินปันผล และไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเม่ือเลิกกิจกำรหรือช ำระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้น
สำมญัในอตัรำร้อยละ 203 ของทุนช ำระแลว้ของหุ้นบุริมสิทธ์ินั้น ทั้งน้ีในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่
หุน้สำมญัมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง และหุน้บุริมสิทธ์ิมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 1,000 เสียง 
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ต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561  บริษทัยอ่ย ไดท้ ำสญัญำซ้ือขำยหุน้คืน จำก บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 
โดยก ำหนดรำคำซ้ือขำยหุ้นต่อหุ้น เท่ำกบัมูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแลว้ และตกลงจะซ้ือขำยหุ้นสำมญัหลงัจำกโครงกำร 
ก่อสร้ำงฯ ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน ทั้งน้ีบริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั ไดจ้ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ 
เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั ไวก้บับริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดัไดจ่้ำยเงินมดัจ ำตำมสญัญำซ้ือขำยหุน้คืนจ ำนวน 9,562,500 บำท ณ วนัท่ีท ำสญัญำ 

ทั้งน้ี บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัฯ เน่ืองจำกบริษทัมีอ ำนำจ
ควบคุมทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือไดม้ำซ่ึง
ประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

10.5 การลงทุนทีส่ าคญัของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  

10.5.1 ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 
ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. อนุมติัด ำเนินกำรกิจกำรคำ้ร่วม (Consortium) 

ช่ือกิจกำรคำ้ร่วม : กิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และ เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

คู่สญัญำ และสดัส่วนกำรด ำเนินงำน : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ร้อยละ 49 

  บริษทั โซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั ร้อยละ 51 

  โดยแต่ละฝ่ำยแต่งตั้ งตวัแทนของตน ฝ่ำยละ 1 คน เพ่ือร่วมลงนำมใน
ขอ้ตกลง และเอกสำรต่ำงๆ อนัเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำจำกแม่น ้ ำบำงประกง 
งำนปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ สถำนีสูบน ้ ำฉะเชิงเทรำ และสถำนีสูบน ้ ำบำง
ปะกงของ บริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกัด 
(มหำชน)โดยมีมูลค่ำโครงกำร จ ำนวน 106.50 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ีเม่ือกำรด ำเนินงำนแลว้เสร็จตำมวตัถุประสงค ์ สญัญำกิจกำรคำ้ร่วมจะส้ินสุดลง 

2. อนุมติักรอบวงเงินกำรค ้ำประกนัวงเงินกบัสถำบนักำรเงินให้กบักิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และ บริษทั  
เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่ำโครงกำร โดยมอบอ ำนำจให้กรรมกำรบริหำรของบริษทั เอเซีย  
พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูพิ้จำรณำเป็นครำวๆไป และตอ้งน ำกลบัมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย  
พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ทุก 3 เดือน 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2561 กิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดท้ ำ
สญัญำก่อสร้ำงกบับริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสญัญำ 
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10.5.2 ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ลงนำมในสัญญำกิจกำรคำ้ร่วม ระหวำ่ง บริษทั โซล่ำ อีพีซีเอฟ จ ำกดั 
กบับริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือเขำ้ร่วมประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจ ำนวน 5 โครงกำร 
มูลค่ำรวม 694.26 ลำ้นบำท 

10.6 เงนิลงทุนในบริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค จ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 มีมติ
อนุมติัให้บริษทั พีทู พรีซิชั่น จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทั 
เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
1 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท) โดยบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั ถือหุ้นจ ำนวน 199,997 หุ้น 
หรือร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

10.7 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมใน

ระหว่ำงปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 46.67 46.67 153.09 149.92 3.12 (12.20) - - 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ำกดั* - - 9.53 - - - - - 

   162.62 149.92     

* รำยละเอียดตำมหมำยเหตุ 10.4 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทู

ตีรวฒัน์ จ ำกดั 
 2561  2560  2561 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม         
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4.33  5.15    78.56 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 355.46  359.64    - 
หน้ีสินหมุนเวยีน 110.29  118.80    59.85 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 69.67  77.67    - 
ส่วนของเจำ้ของถือโดยบริษทั 95.91  89.76    9.19 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  83.93  78.55    9.53 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ        
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
รำยไดร้วม 35.91  0.37    13.60 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (24.43)  (21.76)    (13.64) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 11.48  (21.39)  (0.04) 

        
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ        
เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม -  -    - 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 22.84  (24.06)    (0.45) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (0.86)  5.94    (18.11) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (20.60)  19.49    18.75 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 1.38  1.37  0.19 
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11. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
   

ท่ีดิน 
 อำคำรและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

  
ยำนพำหนะ 

  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 สินทรัพยร์ะหว่ำง
ก่อสร้ำง 

  
รวม 

ราคาทุน                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  352,774,657.37  133,484,543.75  1,608,577,540.38  18,099,471.87  17,910,136.73  -  22,527,484.08  2,153,373,834.18 
     ซ้ือเพ่ิม  -  8,137,946.06  25,238,401.73  3,929,426.90  1,809,000.00  814,380.00  5,513,473.37  45,442,628.06 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  11,181,450.35  (84,000.00)  (809,626.00)  -  (11,097,450.35)    (809,626.00) 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  (1,389,470.00)  (60,213,317.83)  (6,100,666.60)  -  -  -  (67,703,454.43) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  352,774,657.37  140,233,019.81  1,584,784,074.63  15,844,232.17  18,909,510.73  814,380.00  16,943,507.10  2,130,303,381.81 
     ซ้ือเพ่ิม  -  1,499,940.94  18,014,794.41  4,337,342.35  3,032,224.30  -  4,147,507.57  31,031,809.57 
      โอนเขำ้ (โอนออก)  -  (33,992.52)  10,613,141.92  33,992.52  -  -  (12,813,802.13)  (2,200,660.21) 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  -  (20,578,281.41)  (1,684,068.06)  (4,096,571.57)  -  -  (26,358,921.04) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  352,774,657.37  141,698,968.23  1,592,833,729.55  18,531,498.98  17,845,163.46  814,380.00  8,277,212.54  2,132,775,610.13 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  -  (54,139,822.43)  (1,015,465,630.33)  (14,374,209.41)  (15,799,411.03)  -  -  (1,099,779,073.20) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (3,838,782.17)  (124,286,672.75)  (1,691,237.10)  (560,125.78)  (45,069.74)  -  (130,421,887.54) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  471,911.95  -  -  471,911.95 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -     290,581.52  55,198,608.74  5,204,552.03  -  -  -  60,693,742.29 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  -  (57,688,023.08)  (1,084,553,694.34)  (10,860,894.48)  (15,887,624.86)  (45,069.74)  -  (1,169,035,306.50) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (3,988,008.75)  (104,436,866.33)  (1,961,707.09)  (1,056,912.06)  (162,875.80)  -  (111,606,370.03) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  170.88  -  (170.88)  -  -  -  - 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  -  18,478,836.29  1,608,058.17  4,096,567.57  -  -  24,183,462.03 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  -  (61,675,860.95)  (1,170,511,724.38)  (11,214,714.28)  (12,847,969.35)  (207,945.54)  -  (1,256,458,214.50) 
                 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  352,774,657.37  82,544,996.73  500,230,380.29  4,983,337.69  3,021,885.87  769,310.26  16,943,507.10  961,268,075.31 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  352,774,657.37  80,023,107.28  422,322,005.17  7,316,784.70  4,997,194.11  606,434.46  8,277,212.54  876,317,395.63 
                 
ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี :                 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560                130,421,887.54 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561                111,606,370.03 
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  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

ท่ีดิน 
 อำคำรและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

  
ยำนพำหนะ 

 สินทรัพยร์ะหว่ำง
ก่อสร้ำง 

  
รวม 

ราคาทุน               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  40,170,032.37  110,926,645.09  1,356,094,692.56  14,366,816.52  17,100,510.73  22,527,484.08  1,561,186,181.35 
     ซ้ือเพ่ิม  -  2,325,136.67  21,857,417.44  785,812.16  -  5,200,843.37  30,169,209.64 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  11,097,450.35  -  -  (11,097,450.35)  - 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  (139,040.00)  (54,189,835.18)  (4,694,178.96)  -  -  (59,023,054.14) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  40,170,032.37  113,112,741.76  1,334,859,725.17  10,458,449.72  17,100,510.73  16,630,877.10  1,532,332,336.85 
     ซ้ือเพ่ิม  -  -  17,306,673.41  1,201,475.23  -  3,857,507.57  22,365,656.21 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  10,083,141.92  -  -  (12,252,792.13)  (2,169,650.21) 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  -  (9,290,020.72)  (1,313,166.18)  (4,096,571.57)  -  (14,699,758.47) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  40,170,032.37  113,112,741.76  1,352,959,519.78  10,346,758.77  13,003,939.16  8,235,592.54  1,537,828,584.38 
ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  -  (52,553,131.18)  (845,808,579.55)  (13,126,366.54)  (15,377,407.47)  -  (926,865,484.74) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (3,008,378.39)  (118,210,234.19)  (774,052.37)  (178,154.56)  -  (122,170,819.51) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  -  -  - 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  139,039.00  49,312,131.09  4,688,200.05  -  -  54,139,370.14 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  -  (55,422,470.57)  (914,706,682.65)  (9,212,218.86)  (15,555,562.03)  -  (994,896,934.11) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (2,969,871.19)  (98,614,102.05)  (558,193.27)  (178,154.56)  -  (102,320,321.07) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  -  -  - 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  -  8,448,454.41  1,313,164.18  4,096,567.57  -  13,858,186.16 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  -  (58,392,341.76)  (1,004,872,330.29)  (8,457,247.95)  (11,637,149.02)  -  (1,083,359,069.02) 
               
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  40,170,032.37  57,690,271.19  420,153,042.52  1,246,230.86  1,544,948.70  16,630,877.10  537,435,402.74 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  40,170,032.37  54,720,400.00  348,087,189.49  1,889,510.82  1,366,790.14  8,235,592.54  454,469,515.36 
               
ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี :               
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560              122,170,819.51 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561              102,320,321.07 
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กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 318.10 
ลำ้นบำท และ 321.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปค ้ำประกนัสินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชย ์ 

รำคำทุนของสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ของงบกำรเงินรวม
มีจ ำนวน 561.68 ลำ้นบำท และ 315.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 506.84 ลำ้นบำท และ 262.09 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

12. สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 159,572,328.49 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (5,665,289.77) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 153,907,038.72 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (5,665,289.77) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 148,241,748.95 

มูลค่ำของสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบถือตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ลงวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2559 ซ่ึงประเมินมูลค่ำของ
โครงกำรตำมวิธีรำยได ้โดยใชส้มมติฐำนจำกจ ำนวนปริมำณน ้ ำขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวต้ำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ ตำมระยะเวลำท่ีเหลือ
ของสญัญำขำยน ้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หกัมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบ เร่ิมนับจำกระยะเวลำท่ี บริษทัฯ มี
อ ำนำจควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลำตำมสญัญำซ้ือขำยน ้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุนโดยวธีิเสน้ตรง 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  11,651,418.52  11,556,068.52 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี              262,904.77   - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560          11,914,323.29   11,556,068.52 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  337,357.42  16,435.93 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  12,251,680.71  11,572,504.45 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  (11,151,048.61)  (11,122,069.28) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี             (364,642.32)  (310,208.99) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560        (11,515,690.93)  (11,432,278.27) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  (294,532.43)  (124,113.72) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  (11,810,223.36)  (11,556,391.99) 
     
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   398,632.36   123,790.25 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  441,457.35  16,112.46 

     
ค่าตดัจ าหน่ายทีอ่ยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี :     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560              364,642.32   310,208.99 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  294,532.43  124,113.72 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ         
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

42 
 

14. ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  (38,228,857.37)  -  - 
สินทรัพยห์น้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ -  (38,228,857.37)  -  - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 2561 และ
2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย) / รำยไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2561 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :      
รำยไดร้อกำรรับรู้ทำงบญัชี - - - - - 
รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - - 

      
หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (38,228,857.37) 1,180,467.38 - - (37,048,389.99) 
รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (38,228,857.37) 1,180,467.38 - - (37,048,389.99) 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย) / รำยไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2560 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :      
รำยไดร้อกำรรับรู้ทำงบญัชี 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 
รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 

      
หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (39,409,324.75) 1,180,467.38 - - (38,228,857.37) 
รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (39,409,324.75) 1,180,467.38 - - (38,228,857.37) 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 32,966,207.23 10,141,423.83 12,384,152.73 - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี :      
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชี
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว - 5,765,846.15 - - 
 32,966,207.23 15,907,269.98 12,384,152.73 - 
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ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 130,546.23 - - - 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 32,966,207.23 15,907,269.98 12,384,152.73 - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - (5,765,846.15) - - 

     จ่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลำงปี/ จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (5,780,855.22) (1,695,889.00) - - 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยใชสิ้ทธิ (14,583,345.40) (8,314,988.60) (3,548,111.24) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  12,732,552.84 130,546.23 8,836,041.49 - 

 
รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

นิติบุคคล 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

นิติบุคคล 
 2561  2560  2561  2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 30,209,580.90  34,634,049.05  227,331,367.17  117,454,457.99 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 6,041,916.18  6,926,809.81  45,466,273.43  23,490,891.60 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:           
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 81,239.92  289,406.64  1,218,616.84  800,805.78 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม -  (98,147.21)  (395,235.66)  (99,862.59) 
ภำษีเงินไดก้ ำไรระหวำ่งกนั -  -  1,033,032.01  926,171.00 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ -  -  (14,375,079.54)  (13,807,972.54) 
ผลประโยชน์จำกกิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

 
(6,123,156.10) 

  
(7,118,069.24) 

 
- 

 
- 

ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อตดับญัชี 

 
- 

  
- 

 
18,600.15 

 
4,597,236.73 

รวม (6,041,916.18)  (6,926,809.81)  (12,500,066.20)  (7,583,621.62) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน -  -  32,966,207.23  15,907,269.98 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

นิติบุคคล 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

นิติบุคคล 
 2561  2560  2561  2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 30,209,580.90  34,634,049.05  118,941,213.42  67,848,246.19 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 6,041,916.18  6,926,809.81  23,788,242.68  13,569,649.24 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:           

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้มทำงภำษี 81,239.92  289,406.64  663,402.20  311,185.89 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม -  (98,147.21)  (360,235.66)  (72,862.59) 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ -  -  (11,707,256.49)  (13,807,972.54) 
ผลประโยชน์จำกกิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

 
(6,123,156.10) 

  
(7,118,069.24) 

 
- 

 
- 

ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อตดับญัชี 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

รวม (6,041,916.18)  (6,926,809.81)  (11,404,089.95)  (13,569,649.24) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน -  -  12,384,152.73  - 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

ผลขำดทุนสะสม 14,851,689.72 24,634,185.77 - 11,707,256.49 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,156,874.21 1,964,774.81 2,641,237.00 1,805,837.41 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ 18,008,563.93 26,598,960.58 2,641,237.00 13,513,093.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 งบกำรเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีของบริษทัยอ่ยบำงแห่ง จ ำนวน 18.01 ลำ้นบำท และ 26.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบเฉพำะของบริษทั จ ำนวน 
2.64 ลำ้นบำท และ 13.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ยงัมีควำมไม่แน่นอนวำ่บริษทัจะ
มีก ำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกรำยกำรดงักล่ำว และหรือวำ่อำจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรำยกำรหกัทำงภำษีในอนำคต 
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ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้ ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เพ่ือรับรู้ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทีย่งัไม่ได้ใช้        
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน        
  หมดอำยใุนอีก 2-5 ปี 74,258,448.60  64,634,646.42  -  - 
กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน        
  หมดอำยใุนอีก 1-8 ปี -  58,536,282.43  -  58,536,282.43 
รวม 74,258,448.60  123,170,928.85  -  58,536,282.43 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้        
ประเภทเงินฝำก ภำระหลกัประกนั        

– ออมทรัพย ์ กำรรับเงินค่ำจำ้ง
ล่วงหนำ้ 14,198,919.25  -  -  - 

– ฝำกประจ ำ วงเงินกูย้มืและวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนั 522,430.22  5,302,483.68  -  - 

 สญัญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ 2,909,937.60  2,880,000.00  -  - 
 Fleet Card 550,345.11  418,000.00  -  - 

 18,181,632.18  8,600,483.68  -  - 
เงินมดัจ ำค่ำหุน้ 9,562,500.00  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,606,493.49  10,080,744.12  945,169.50  1,059,886.88 
  39,350,625.67  18,681,227.80  945,169.50  1,059,886.88 
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เงินมดัจ ำค่ำหุน้ (หมำยเหตุ 10.4) 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดท้ ำสญัญำซ้ือขำยหุน้คืน จำก บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 
โดยก ำหนดรำคำซ้ือขำยหุ้นต่อหุ้น เท่ำกับมูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแลว้ และตกลงจะซ้ือขำยหุ้นสำมญัหลังจำกโครงกำรก่อสร้ำงฯ 
ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน ทั้งน้ีบริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั ไดจ้ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั ไว้
กบับริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดจ่้ำยเงินมดัจ ำ จ ำนวน 9,562,500 บำท ณ วนัท่ีท ำสญัญำ 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ  

 (หน่วย : บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 4,940,739.11 4,972,599.48 - - 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน - 3.80 - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 
รวม   4,940,739.11 19,972,599.48 - 15,000,000.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง จ ำนวน 37 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 32 ลำ้นบำท และ 32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (ตัว๋สญัญำใชเ้งิน) ค  ้ำประกนั โดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทั
และบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 11) 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) -  -  14,296,006.68  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน 767,082,408.43  119,174,156.76  70,175,914.75  93,771,725.39 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 61,018,908.58  11,059,261.54  -  - 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้ 7,123,580.99  -  -  - 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์– กิจกำรอ่ืน 396,240.00  436,160.00  396,240.00  436,160.00 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 28) 13,247,655.83  -  -  - 
เงินสดรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง 75,468,171.40  8,471,621.71  -  - 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
–  เจำ้หน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) -  -  80,000,000.00  - 
–  เจำ้หน้ีอ่ืน – กิจกำรอ่ืน 4,956,931.58  5,473,932.35  3,235,499.48  4,323,148.99 
–  เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 6,874,455.32  9,247,767.45  2,571,891.35  2,476,882.38 
–  ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,570,839.87  817,323.04  2,784,650.34  336,738.79 
–  ผลประโยชน์พนกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย 22,116,921.35  16,936,569.03  18,799,817.74  14,409,656.89 
–  อ่ืนๆ 824,647.92  824,625.42  821,565.42  821,565.42 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 962,680,761.27  172,441,417.30  193,081,585.76  116,575,877.86 

18. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
เงินกูย้มืจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) 71,318,602.26  72,673,625.96  -  - 
เงินกูย้มืจำกบริษทัอ่ืน -  -  -  - 

 71,318,602.26  72,673,625.96  -  - 
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เงินกูย้มืจำกบริษทัอ่ืน 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 -  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม 3,000,100.00  - 
หกั จ่ำยคืนเงินกู ้ (3,100,000.00)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 -  - 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำตัว๋สัญญำใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง โดยมีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่ง
กนัในอตัรำร้อยละ 6.75 ก ำหนดช ำระคืนวนัท่ี 23 มกรำคม 2561 

19. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
เงินกูย้มืระยะยำว        
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 77,601,768.45  85,701,768.57  -  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,211,961.64  1,432,182.16  -  - 

             80,813,730.09  87,133,950.73  -  - 

ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี       

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (8,100,000.00)  (8,100,000.00)  -  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,123,051.75)  (374,445.06)  -  - 

 (9,223,051.75)  (8,474,445.06)  -  - 
 71,590,678.34  78,659,505.67  -  - 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ         
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

50 
 

19.1 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 85,701,768.57  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม -  - 
หกั จ่ำยคืนเงินกู ้ (8,100,000.12)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 77,601,768.45  - 

เงินกูย้ืมระยะยำวมีรำยละเอียด อตัรำดอกเบ้ียและระยะเวลำช ำระคืนสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
  วงเงิน       
  (หน่วย : ลำ้นบำท)       

 
วงเงิน 

 31 ธนัวำคม 
2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

  
ระยะเวลำ 

  
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 

  
กำรช ำระหน้ี 

1  210  210  กนัยำยน 2560 – ธนัวำคม 2567  MLR ต่อปี  - ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2561 
– 2563 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กวำ่เดือนละ 900,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561 
– 2563 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กวำ่เดือนละ 900,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2564 
– 2565 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กวำ่เดือนละ 1,500,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564 
– 2565 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กวำ่เดือนละ 1,500,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กวำ่เดือนละ 2,000,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กวำ่เดือนละ 2,000,000 บำท และ
ตอ้งช ำระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมดให้เสร็จ
ส้ินภำยในเดือนธนัวำคม 2567 
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เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินวงเงิน 210 ลำ้นบำท เป็นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง มีหลกัประกนักำรกูย้ืมดงัน้ี 
1. จดจ ำนองท่ีดินของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 11) 
2. เงินฝำกประจ ำของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 15) 
3. กรรมกำรของบริษทัย่อยร่วมค ้ำประกนั  
4. มอบอ ำนำจกำรรับเงินจำกบริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 

สัญญำเงินกูย้ืมขำ้งตน้มีขอ้ก ำหนดบำงประกำรท่ีตอ้งปฏิบตัิตำมเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล กำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
กำรให้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงิน กำรก่อหน้ีสินเพ่ิมและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2560 บริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีกบัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว โดยบริษทัย่อยจะตอ้ง
ช ำระคืนเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนธันวำคม 2567 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จ ำกดั ค  ้ำประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนั 

ภำยใตส้ัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขำ้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน หรือจดัตั้งนิติบุคคลอ่ืนเพื่อด ำเนินงำนแทน หรือร่วมกบันิติบุคคลอ่ืน
ดว้ยประกำรใดๆ ก็ตำม เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นหนังสือจำกธนำคำรก่อน 

2. ไม่จ่ำยเงินปันผลไม่ว่ำเฉพำะกำลหรือประจ ำปี หรือแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถื้อหุ้นไม่ว่ำรำยใด
รำยหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่ำจะจ่ำยทำงใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นหนงัสือจำกธนำคำร
ก่อน  

19.2 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

  (หน่วย: บำท) 
   งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,471,991.70 1,522,250.00 
หกั ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (260,030.06) (90,067.84) 
รวม 3,211,961.64 1,432,182.16 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,123,051.75) (374,445.06) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,088,909.89 1,057,737.10 

บริษทัยอ่ยไดท้ ำสญัญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำ
เป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 4 ปีและสญัญำดงักล่ำวเป็นสญัญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้
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บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

                  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1.22 0.42 2.25 1.10 3.47 1.52 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี   (0.10) (0.05) (0.16) (0.04) (0.26) (0.09) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1.12 0.37 2.09 1.06 3.21 1.43 

19.3 วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่เบิกใช ้

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง  ประกอบดว้ยสินเช่ือ
หมุนเวยีน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือค ้ำประกนั จ ำนวน 70 ลำ้นบำท และ สินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน จ ำนวน 180 ลำ้นบำท เพื่อ
ใชใ้นกำรสนับสนุนโครงกำรและเป็นทุนหมุนเวียน อตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียอตัรำตลำด (MONEY MARKET 
RATE) ค ้ำประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั โดยมีเง่ือนไขท่ี
ส ำคญั เก่ียวกบักำรขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตำมมูลค่ำงำนท่ีจำ้งตำมโครงกำรสญัญำหรือตำมคำ่งวดสุทธิหลงัหกั
เงินรับล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด เฉพำะงำนโครงกำรท่ีมูลค่ำสูงกว่ำ 30 ล้ำนบำทหรือ
ระยะเวลำโครงกำรท่ีเกินกวำ่ 9 เดือน 

2. กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือค ้ ำประกนั ประเภทกำรรับเงินล่วงหน้ำ ก่อนกำรจดัท ำสัญญำหลกัประกนัให้ไวก้บัธนำคำร บริษทั  
เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ตอ้งจดัท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องและ/หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกนัทำงธุรกิจตำมสัญญำ
โครงกำรงำนนั้นตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนและค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

 

เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02  5,839,234.54 2,536,011.05 8,375,245.59 

เพ่ิมข้ึนจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย - - -  - - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :        

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 1,358,835.13 471,518.02 1,830,353.15  858,053.43 452,329.08 1,310,382.51 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 282,839.21 55,880.04 338,719.25  212,555.33 59,323.04 271,878.37 

กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
- 

 
674,570.93 

 
674,570.93 

  
- 

 
386,409.83 

 
386,409.83 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ 

 
 

3,351,519.72 

 
 

- 

 
 

3,351,519.72 

  
 

1,320,340.72 

 
 

- 

 
 

1,320,340.72 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหวำ่งปี - (1,085,000.00) (1,085,000.00)  (305,049.00) (685,000.00) (990,049.00) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 12,918,329.08 2,866,041.99 15,784,371.07  7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

 

เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,780,298.03 2,248,889.00 9,029,187.03  5,567,516.29 2,088,718.00 7,656,234.29 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :        

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 520,544.05 391,059.02 911,603.07  447,438.53 374,856.00 822,294.53 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219,754.93 45,965.04 265,719.97  189,470.37 48,897.00 238,367.37 
กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน - 566,035.93 566,035.93 

  
- 

 
286,418.00 

 
286,418.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 3,343,639.01 - 3,343,639.01 

  
880,921.84 

 
- 

 
880,921.84 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหว่ำงปี - (910,000.00) (910,000.00)  (305,049.00) (550,000.00) (855,049.00) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 10,864,236.02 2,341,948.99 13,206,185.01  6,780,298.03 2,248,889.00  9,029,187.03 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
  ตน้ทุนขำย 1,137,688.03  798,714.50 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 35,719.88  38,171.71 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,065,177.47  635,983.20 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 605,057.95  495,801.30 
รวม 2,843,643.33  1,968,670.71 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
  ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (3,351,519.72)  (1,320,340.72) 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
  ตน้ทุนขำย 934,856.06  635,071.15 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 35,719.88  38,171.71 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 537,919.08  470,287.88 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 234,863.95  203,549.16 
รวม 1,743,358.97  1,347,079.90 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
  ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (3,343,639.01)  (880,921.84) 

ขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์
ของพนักงำนมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.92 - 3.56  1.96 - 3.26 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 2.05 - 9.81  0.73 - 5.00 
อตัรำกำรลำออก ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน  ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
เกษียณอำย ุ 60 ปี  60 ปี 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 3.15 - 3.38  1.96 - 3.01 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 2.05 - 4.20  0.73 - 3.99 
อตัรำกำรลำออก ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน  ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
เกษียณอำย ุ 60 ปี  60 ปี 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ         
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

56 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
ต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กรณีอตัรำเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำลดลง 

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำลดลง 

ร้อยละ 0.50 
อตัรำคิดลด (877,556.00)  956,328.00  (685,117.00)  743,286.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 754,016.00  (700,079.00)  603,446.00  (561,950.00) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน (867,188.00)  933,422.00  (691,761.00)  739,536.00 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆที่เกิด ข้ึนแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอื่นซ่ึงอำจมี
ควำมสัมพนัธ์กนั 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี 793,631.00  603,113.00 
มำกกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 6,534,960.00  5,964,289.00 
เกินกวำ่ 5 ปี 22,866,670.00  14,825,738.00 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำย
ดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำอตัรำ
ค่ำจำ้งล่ำสุด 400 วนัสุดทำ้ย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำน บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำย
ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำรของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นจ ำนวน 3.31 ลำ้นบำท และ 
2.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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21. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงปี 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี   221,421,591.14  148,367,529.60  136,766,641.59  102,482,295.24 
        
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย : หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยระหวำ่งปี -  -  -  - 
จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 0.34  0.22  0.21  0.16 

23. ข้อมูลแยกตามส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจัดกำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน และสินทรัพยต์ำมส่วนงำน รวมรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รำยไดอ่ื้น ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน 
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รำยละเอียดขอ้มูลแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมยำนยนต ์

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรม

เคร่ืองปรับอำกำศ 

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมกลอ้ง

ถ่ำยภำพ 
ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมน ้ำดิบ 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรตำม
สญัญำก่อสร้ำง และ 

ค่ำท่ีปรึกษำ ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 690.22 681.09 167.56  214.47 84.32 42.53 35.71 - 1,450.40 303.82 48.61 42.83 2,476.82 1,284.74 
ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร (553.73) (579.61) (108.19) (144.13) (58.03) (29.22) (13.01)  (10.71)  (1,285.65) (211.34) (28.44) (19.18) (2,047.05) (994.19) 
ก ำไรขั้นตน้ 136.49 101.48 59.37 70.34 26.29 13.31 22.70 (10.71) 164.75 92.48 20.17 23.65 429.77 290.55  
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :               
รำยไดอ่ื้น             3.67 2.35 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย             (5.33) (5.04) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร             (161.90) (118.61) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน             (0.12) (8.09) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (8.55) (9.07) 
ก ำไร(ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้             257.54 152.09 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (32.97) (15.91) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี             224.57 136.18 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :               
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

             
(3.35) 

 
(1.32) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ีนส ำหรับปี             (3.35) (1.32) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี             221.22 134.86 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพย ์และรำยกำรอ่ืนๆ ท่ีมีสำระส ำคญัของแต่ละส่วนงำนกบัจ ำนวนรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมยำน

ยนต ์

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรม

เคร่ืองปรับอำกำศ 

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมกลอ้ง

ถ่ำยภำพ 
ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมน ้ำดิบ 

รำยไดจ้ำกกำร
บริกำรตำมสญัญำ
ก่อสร้ำง และ 
ค่ำท่ีปรึกษำ ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ส่วนกลำง รำยกำรระหวำ่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 247.40 296.42 63.83 98.67 29.63 18.22 384.58 388.89 15.46 10.28 17.11 18.36 113.29 124.41 5.02 6.02 876.32 961.27 
สิทธิจำกสญัญำขำยน ้ำดิบ - - - - - - 148.24 153.91 - - - - - - - - 148.24 153.91 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - 0.01 - 0.42 0.27 - - 0.01 0.13 - - 0.44 0.40 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 8.34 8.22  28.10 7.44 - - 2.91 3.02 - - 39.35 18.68 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 247.40 296.42 63.83 98.67 29.63 18.22 541.17 551.02 43.98 17.99 17.11 18.36 116.21 127.56 5.02 6.02 1,064.35 1,134.26 
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ก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 
 งำนภูมิศำสตร์เกิดข้ึนจำกยอดขำยหกัดว้ยตน้ทุนขำย ซ่ึงค ำนวณจำกก ำไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย สินทรัพยอ่ื์นๆ 
ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และอ่ืนๆ 
ลูกค้ารายใหญ่  
งบเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ 
ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 1 รำย จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศเป็นรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑ์
ส ำหรับอุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวนเงิน 130.62 ลำ้นบำท 
บริษทัยอ่ย 
 ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 1 รำย และ 3 รำย ตำมล ำดบั จำกกำรจ ำหน่ำยใน
ประเทศและเป็นรำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงและค่ำท่ีปรึกษำ จ ำนวนเงิน 803.27 ลำ้นบำท และ 262.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ประเทศไทย  ต่ำงประเทศ  งบกำรเงินรวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,312.14  1,129.41  164.68  155.33  2,476.82  1,284.74 

24. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มบริษทัไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำม
พระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 27, 28, 29, 36(1) สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงกำรไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนด 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

ส่วนของบริษัทฯ 

บัตรส่งเสริมเลขที ่ ลงวนัที ่ ประเภทกจิการทีส่่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้ วนัหมดอายุ 

1257(2)/2554 25 กมุภำพนัธ์ 2554 ผลิตช้ินส่วนโลหะ 1 กรกฎำคม 2554 30 มิถุนำยน 2561 

1652(2)/2558(1) 22 พฤษภำคม 2558 ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ
รวมทั้งช้ินส่วนโลหะ 

ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

(1) โอนใหบ้ริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เป็นบตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-1247-0-001-2 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ       
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ส่วนของบริษัทย่อย 

บัตรส่งเสริมเลขที ่ ลงวนัที ่ ประเภทกจิการทีส่่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้ วนัหมดอายุ 

60-1247-0-001-2(2) 9 พฤศจิกำยน 2560 ผลิตช้ินส่วนโลหะ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

(2) รับโอนจำกบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1652(2)/2558 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  มีมติอนุมติั
กำรโอนสิทธิบตัรส่งเสริมกำรลงทุน เลขท่ี 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจกำรผลิต ผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ
ของบริษทั ใหก้บั บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทัยอ่ย  

ผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งธุรกิจท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 กิจกำรไดรั้บกำรส่งเสริม  กิจกำรไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 310,273,456.22  562,803,610.32  689,184,197.58  418,117,860.93  999,457,653.80  980,921,471.25 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำ -     -     -  49,679,230.77     -  49,679,230.77 
รำยไดจ้ำกค่ำก่อสร้ำง -     -     1,441,651,866.27  254,142,376.44  1,441,651,866.27  254,142,376.44 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำดิบ -     -     35,710,103.95  -  35,710,103.95  - 
รำยไดอ่ื้น-เศษซำก** 5,644,230.44  9,401,302.95  14,085,497.06  7,461,025.05  19,729,727.50  16,862,328.00 
รำยไดอ่ื้น 1,236,262.62  327,882.41  1,915,562.70  2,018,471.54  3,151,825.32  2,346,353.95 
รวม 317,153,949.28  572,532,795.68  2,182,547,227.56  731,418,964.73  2,499,701,176.84  1,303,951,760.41 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 กิจกำรไดรั้บกำรส่งเสริม  กิจกำรไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 310,273,456.22  562,803,610.32  680,440,936.12  418,117,860.93  990,714,392.34  980,921,471.25 
รำยไดอ่ื้น-เศษซำก** 5,644,230.44  9,401,302.95  14,085,497.06  7,461,025.05      19,729,727.50  16,862,328.00 
รำยไดอ่ื้น 1,236,262.62  327,882.41  314,238.35  1,424,760.16  1,550,500.97  1,752,642.57 
รวม 317,153,949.28  572,532,795.68  694,840,671.53  427,003,646.14  1,011,994,620.81  999,536,441.82 

**รำยไดอ่ื้น-เศษซำกแสดงรำยกำรในก ำไรหรือขำดทุนโดยสุทธิกบัตน้ทุนขำย 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ       
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
กำรเปล่ียนแปลงของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้
ระหวำ่งผลิต  

 
160,892.39 

  
(10,255,166.01) 

  
8,410,741.31 

  
(10,504,167.24) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 365,964,837.74  382,598,786.86  350,414,311.25  362,380,043.98 
ตน้ทุนจำกกำรบริกำร 1,276,882,844.54  211,652,952.12  -  - 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 301,357,022.36  256,508,005.15  221,005,077.68  203,699,761.81 
ค่ำเส่ือมรำคำ 111,606,370.03  130,421,887.54  102,320,321.07  122,170,819.51 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 294,532.43  364,642.32  124,113.72  310,208.99 

26. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญา  

สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที ่1 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2557 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง  
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำ บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะซ้ือขำยน ้ ำดิบให้กบับริษทัดงักล่ำวและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สญัญำ สญัญำฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2558 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 30 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมตน้สัญญำ
และไม่สำมำรถบอกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำได ้

ตำมสญัญำไดมี้กำรก ำหนดปริมำณกำรสูบน ้ ำขั้นต ่ำ ซ่ึงในรอบปีท่ีหน่ึง กำรสูบน ้ ำมีปริมำณต ่ำกวำ่ปริมำณตำมสัญญำโดยมี
เหตุจำกควำมล่ำชำ้ของกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบสูบน ้ ำซ่ึงถือเป็นเหตุสุดวิสัย ทั้งสองฝ่ำยไดเ้จรจำในเร่ืองดงักล่ำวแลว้
และจะไม่มีกำรเรียกร้องค่ำปรับในรอบปีท่ีหน่ึง 

ในปี 2559 บริษทัเอกชนดงักล่ำวสูบน ้ ำไม่ถึงตำมเกณฑข์ั้นต ่ำท่ีก ำหนดตำมแผนกำรรับน ้ ำรำยเดือน รวมถึงสัญญำไม่ช้ีชดั 
จึงเป็นประเด็นขอ้โตแ้ยง้ระหว่ำงกนัทั้งสองฝ่ำย  เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2559 คู่สัญญำไดส่้งหนังสือและถือเอำหนังสือ
ดงักล่ำวแทนกำรบอกเลิกสญัญำ 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2559 บริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือไปยงัคู่สัญญำเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ
ทุกประกำรของบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยยงัคงด ำเนินธุรกิจตำมสญัญำต่อไป (สญัญำยงัคงมีผลบงัคบัใช)้ 

ต่อมำ บริษทัยอ่ยและบริษทัเอกชนดงักล่ำวไดห้ำรือร่วมกนัเพ่ือแกป้ระเด็นปัญหำท่ีเคยมีในสญัญำ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

  



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ       
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2560 และวนัท่ี  27 กมุภำพนัธ์ 2560 บริษทัเอกชนดงักล่ำวไดแ้สดงเจตนำเห็นชอบในหลกักำรให้ทั้ง
สองฝ่ำยเจรจำร่วมกนัเพ่ือจดัท ำสญัญำใหม่ พร้อมก ำหนดวิธีปฏิบติัใหม่ให้มีควำมเหมำะสม ลดควำมไม่ชดัเจนต่ำงๆ ทั้งน้ี 
ประเด็นปัญหำท่ีเคยมีในสญัญำของทั้งสองฝ่ำยใหย้ติุไป  เพ่ือทั้งสองฝ่ำยสำมำรถร่วมกนัก ำหนดแนวทำงปฏิบติัให้มีควำม
เหมำะสมอนัเป็นกำรสนบัสนุนธุรกิจให้สอดคลอ้งกนัได ้ดงันั้น กำรถือเอำหนงัสือฉบบัแรกแทนกำรบอกเลิกสัญญำเป็น
อนัยติุไปเช่นกนั 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 บริษทัยอ่ยและบริษทัเอกชนดงักล่ำวไดร่้วมกนัจดัท ำสญัญำฉบบัใหม่พร้อมก ำหนดวิธีกำร
ปฏิบติัใหม่ใหมี้ควำมเหมำะสม ลดควำมไม่ชดัเจนต่ำงๆ ทั้งน้ี ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ โดยสัญญำฉบบัใหม่มีผล
บงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี และสำมำรถต่ออำยสุญัญำไดค้ร้ังละ 10 ปีไม่เกิน 2 คร้ัง (รวมอำยสุญัญำ 30 ปี) โดยเร่ิมตน้นบั
แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 

โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขำยน ้ ำดิบใหก้บับริษทัดงักล่ำว ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 8 – 12  ลำ้นลูกบำศกเ์มตร 

    สัญญาเช่าทีด่นิต่างตอบแทนพเิศษ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำเช่ำท่ีดินต่ำงตอบแทนพิเศษกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสญัญำ บริษทัตกลงท่ีใหเ้ช่ำท่ีดินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน และปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สญัญำ สญัญำฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 30 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมตน้
สญัญำ 

  สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที ่2 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้ ำสัญญำขำยน ้ ำดิบ กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง 
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสญัญำ บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขำยน ้ ำดิบใหก้บับริษทัดงักล่ำว ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 5 – 8 ลำ้น
ลูกบำศก์เมตร เป็นระยะเวลำ 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2590 และบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

สัญญาก่อสร้าง 

เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2560 บริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง ไดท้ ำสัญญำวำ่จำ้ง บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) 
ใหก่้อสร้ำงวำงท่อน ้ ำเหลก็เหนียวชนิดใตดิ้น มูลค่ำสญัญำรวม 54.50 ลำ้นบำท 
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27. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

27.1 ภาระผูกพนัและวงเงนิสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

 

 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

 บริษทั 

 ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จ ำนวน 10 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 10 ลำ้นบำท เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ส ำหรับกำร
ประกวดรำคำรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 9) 

บริษทั และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำ
ประกนั จ ำนวน 208.37 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง 
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดย บริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 27.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

  งบกำรเงินรวม 

  31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลำ้นบำท 37.00 4.94 32.06 37.00 4.97 32.03 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลำ้นบำท 220.00 1.36 218.64 40.00 1.76 38.24 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลำ้นบำท 120.00 - 120.00 120.00 15.00 105.00 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั ลำ้นบำท 147.08 70.13 76.95 128.49 121.37 7.12 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 1.24 - 1.24 1.24 - 1.24 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลำ้นบำท 32.00 - 32.00 32.00 - 32.00 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลำ้นบำท 40.00 1.36 38.64 40.00 1.76 38.24 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลำ้นบำท 120.00 - 120.00 120.00 15.00 105.00 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั ลำ้นบำท 6.00 4.41 1.59 16.00 14.25 1.75 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 1.24 - 1.24 1.24 - 1.24 
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บริษทั และบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลย ี
จ ำกดั ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 62.20 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 
เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดยบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ 
จ ำกดั ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 13.45 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

 บริษทัยอ่ย 

ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัยอ่ย ส ำหรับวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 100.05 ลำ้นบำท 
ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ร่วมค ้ำประกนัโดย บริษทั และบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั  (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำ
ร้อยละ 22.12) โดยบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 25.50 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดค้  ้ ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นให้แก่
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ค  ้ำประกนัเงินเพ่ือค ้ำประกนักำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้ตำม
สญัญำรับเหมำก่อสร้ำงใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดใ้ห้หลกัประกนัแก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นประกนัในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือต่ำงๆ จำกสถำบนักำรเงิน 

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืนๆ 
โดยสญัญำมีอำยตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 25,552,370.32  13,830,289.60  3,148,200.00  3,961,200.00 
จะครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 23,729,901.92  10,686,873.50  2,639,400.00  2,855,600.00 
รวม 49,282,272.24  24,517,163.10  5,787,600.00  6,816,800.00 

27.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำวำ่จำ้งก่อสร้ำงท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

    (หน่วย : บำท) 
  จ ำนวนผูรั้บเหมำ 

(รำย) 
 งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมสญัญำ  จ่ำยช ำระ  คงเหลือ 
สญัญำก่อสร้ำง  31  1,794,525,225.98  (824,709,087.11)  969,816,138.87 
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28. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  

ขอ้มูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 1,284,849,130.17  208,365,191.28 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 177,826,514.63  61,287,030.22 
(ขำดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั (45,212.25)  - 
ตน้ทุนและก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 1,462,630,432.55  269,652,221.50 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้จนถึงปัจจุบนั (645,128,616.50)  (239,078,418.73) 
          มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (หมำยเหตุ 7) (830,749,471.88)  (30,573,802.77) 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง (13,247,655.83)  - 

ตน้ทุนก่อสร้ำงตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 1,276,882,844.54  197,159,002.12 
ขำดทุนจำกกำรยกเลิกสญัญำก่อสร้ำง -     - 

     ตน้ทุนก่อสร้ำงตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี (1,276,882,844.54)  (192,832,615.53) 
 ตน้ทุนก่อสร้ำงตำมสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนำคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์(หมำยเหตุ 8) -  4,326,386.59 

มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้ปี 30,573,802.77  5,695,840.37 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง ณ ตน้ปี  -  - 
รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยไดใ้นระหวำ่งปี 1,441,651,866.27  254,142,376.44 
เงินงวดท่ีเรียกเก็บแลว้จำกลูกคำ้ในระหวำ่งปี (654,723,852.99)  (229,264,414.04) 
หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง ณ ส้ินปี (หมำยเหตุ 17) 13,247,655.83  - 
มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (หมำยเหตุ 7) 830,749,471.88   30,573,802.77 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560 
รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยได ้ 1,441,651,866.27  254,142,376.44 
ตน้ทุนตำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย (1,276,882,844.54)  (197,159,002.12) 

ก ำไรท่ีรับรู้ในระหวำ่งปี 164,769,021.73  56,983,374.32 
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กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำงำนตำมสญัญำท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำ ตน้ปี 2,252,000,000.00  195,000,000.00 
บวก  รับงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำระหวำ่งปี  977,756,945.13  2,105,600,000.00 
หกั    งำนก่อสร้ำงท่ีสำมำรถปิดงำนไดต้ำมสญัญำระหวำ่งปี (469,394,000.00)  (48,600,000.00) 
หกั    งำนก่อสร้ำงท่ียกเลิกสญัญำระหวำ่งปี (2,500,000.00)  - 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำ ส้ินปี 2,757,862,945.13  2,252,000,000.00 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำท่ีท ำเสร็จแลว้ทั้งส้ินสะสม (1,193,310,087.77)  (221,052,221.50) 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำคงเหลือส้ินปี 1,564,552,857.36  2,030,947,778.50 

29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนในตลำด และจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่
ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจำรณำใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้
มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัจึงคำดว่ำจะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำก
กำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ีกำรให้สินเช่ือของบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่
จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรและเงินกูย้ืมจำกธนำคำร 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 100,821,966.87  -  317,019,063.83  19,260,724.44  437,101,755.14 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  1,286,862,708.74  1,286,862,708.74 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,982,712.93  -  14,198,919.25  21,168,993.49  39,350,625.67 
     รวม 104,804,679.80  -  331,217,983.08  1,327,292,426.67  1,763,315,089.55 
หน้ีสินทำงกำรเงิน :          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
- 

  
4,940,739.11 

  
- 

  
4,940,739.11 

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  962,680,761.27  962,680,761.27 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 
 

- 
  

- 
  

9,223,051.75 
  

- 
  

9,223,051.75 
     เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  48,033,076.75  23,285,525.51  71,318,602.26 
     เงินกูย้มืระยะยำว -  -  71,590,678.34  -  71,590,678.34 
     รวม -  -  133,787,545.95  985,966,286.78  1,119,753,832.73 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 100,000,000.00  -  207,917,461.61  12,011,159.19  319,928,620.80 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  309,687,292.25  309,687,292.25 
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  8,600,483.68  -  8,600,483.68 
     รวม 100,000,000.00  -  226,517,945.29  321,698,451.44  648,216,396.73 
หน้ีสินทำงกำรเงิน :          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
- 
  

19,972,599.48 
  

- 
  

19,972,599.48 
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  172,441,417.30  172,441,417.30 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 
 

- 
  

- 
  

8,474,445.06 
  

- 
  

8,474,445.06 
     เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  53,033,076.75  19,640,549.21  72,673,625.96 
     เงินกูย้มืระยะยำว -  -  78,659,505.67  -  78,659,505.67 
     รวม -  -  160,139,626.96  192,081,966.51  352,221,593.47 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  274,245,146.97  461,108.13  274,706,255.10 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  167,864,490.42  167,864,490.42 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  945,169.50  945,169.50 
     รวม -  -  274,245,146.97  169,270,768.05  443,515,915.02 

หน้ีสินทำงกำรเงิน :          
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  193,081,585.76  193,081,585.76 
     รวม -  -  -  193,081,585.76  193,081,585.76 

 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  142,341,557.07  493,367.05  142,834,924.12 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  173,555,851.98  173,555,851.98 
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     รวม -  -  152,341,557.07  174,049,219.03  326,390,776.10 

หน้ีสินทำงกำรเงิน :          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
- 
  

15,000,000.00 
  

- 
  

15,000,000.00 
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  116,575,877.86  116,575,877.86 
     รวม -  -  15,000,000.00  116,575,877.86  131,575,877.86 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัไดพิ้จำรณำใช้
นโยบำยเนน้ควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในบำงช่วงเวลำ กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำซ้ือ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงมีอำยสุญัญำไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
สกลุเงนิ :        
  ดอลลำห์สหรัฐ 2.66  3.19  0.07  0.02 
  ยโูร 0.74  0.32  0.03  - 
  เยน 1.26  1.26  -  - 
  รูปีอินเดีย -  -  0.80  0.80 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
สกลุเงนิ :        
  ดอลลำห์สหรัฐ 2.66  3.19  0.03  0.02 
  ยโูร 0.74  0.32  0.02  - 
  เยน 1.26  1.26  -  - 
  รูปีอินเดีย -  -  0.80  0.80 

การก าหนดมูลค่ายตุิธรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก ำหนดใหมี้กำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินและ
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมหมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึน
ในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมถูกก ำหนด
โดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ำยติุธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึก
ไวใ้นบญัชี 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจำกส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินเหล่ำน้ีมีดอกเบ้ียในอตัรำตลำด 
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30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำ ๆ กนัในอตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังำน กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีมีสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผูบ้ริหำรจดักำรกองทุนและจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนักงำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินรวมได้
จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 2.58 ลำ้นบำท และ 1.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1.19 ลำ้น
บำท และ 1.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

31. การบริหารจัดการทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัคือกำรด ำรงฐำนเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเพ่ือรักษำควำมเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนเจำ้หน้ี และ
ตลำดเงินทุน และเพ่ือกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ซ่ึง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก ำหนดวำ่เป็นผลของกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยส่วนของ ผูถื้อหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและติดตำมระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.70: 1 และ 0.27:1 ตำมล ำดบั
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.15 : 1 และ 0.11 : 1 ตำมล ำดบั 

32. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีง่บการเงนิ 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัให้
เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั โดยไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทักบักระทรวง
พำณิชยใ์นวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 

ตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
กมุภำพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำม
เท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (“เอพีเอที”) (ไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จำก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที 

รำยละเอียดแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 

กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 

สืบเน่ืองจำกท่ีบริษทั ซ่ึงมีธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold 
Forging)ไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินกิจกำรไปสู่ธุรกิจดำ้นบริหำรจดักำรน ้ ำในปี 2559 ดว้ยกำรลงทุนใน บริษทั ชลกิจสำกล 
จ ำกดั (“ซีเค”) มูลค่ำ 224 ลำ้นบำท ผ่ำน บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (“เอทู”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย รวมทั้ง เอทู (และบริษทั
ยอ่ยในกลุ่ม) ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง- Engineering Procurement and Construction (“EPC”)  ในปี 2560 
จนปัจจุบนั ปี 2561 รำยไดร้วม 1,450.40 ลำ้นบำท บริษทัจึงตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในกำรจดัโครงสร้ำงกิจกำรในกลุ่มใหม่
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เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรจดักำรและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพ่ือกำรเติบโตในอนำคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ธุรกิจ คือ 

1. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ปี 2561 รำยได้รวมทั้ งส้ิน 990.71 ลำ้นบำท ประกอบด้วย บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด
(มหำชน)  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 
2562) และบริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  

2. กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง “EPC” ปี 2561 รำยไดร้วมทั้งส้ิน 1,450.40 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั และบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ปี 2561 รำยไดร้วมทั้งส้ิน 35.71 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  

        โดยมีธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ และธุรกิจ EPC เป็นธุรกิจหลกั 

บริษทัจะเปล่ียนแปลงลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ จำกเดิมท่ีด ำเนินธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง 
(High Precision Machining & Cold Forging) (กิจกำร) เป็น บริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุน (Holding 
Company) โดยบริษทัจะโอนทรัพยสิ์นท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงลูกคำ้และบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  (“เอพีเอที”) ทั้งน้ี กำรโอนกิจกำรคำดวำ่ด ำเนินกำรเสร็จส้ินภำยใน
เดือนธนัวำคม 2563 

ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถำนะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปล่ียนลกัษณะกำรประกอบธุรกิจไปเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้น
กำรลงทุนและกำรถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซ่ึงไดรั้บ
โอนธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวขอ้งและท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่ำวมำจำกบริษทั และบริษทัจะถือ
หุ้นใน เอพีเอที ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที โดยเอพีเอที จะด ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เพ่ือให้มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 300,000,000 บำท เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กำรโอนกิจกำรใหแ้ก่เอพีเอที ดงักล่ำวเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัจึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อ
ทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่ำงใด และรำยกำรดังกล่ำวไม่ถือเป็นกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลำคม 2547 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่เป็นรำยกำรท่ีตอ้งปฏิบติัตำมเกณฑก์ำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 
31 สิงหำคม 2551 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2546  
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(และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) อยำ่งไรก็ดี กำรโอนกิจกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรโอนธุรกิจบำงส่วนท่ีส ำคญัของบริษทัตำมหลกัเกณฑ์
ของมำตรำ 107(2) (ก) แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

33. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบกำรเงินไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 


