บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และรำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำร
ดำเนิ นงำนเฉพำะกิ จกำร และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพำะกิ จกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผู ้ส อบบัญ ชี ต่ อ กำรตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมในรำยงำนของข้ำ พเจ้ำ ข้ำ พเจ้ำ มี ค วำมเป็ นอิ ส ระจำกกลุ่ ม บริ ษ ัท
ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวม และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ควำมเพียงพอของค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ลู ก หนี้ กำรค้ ำ ที่ เ กิ ด จำกกำรขำยสิ นค้ำ และ
ให้ บ ริ กำร และมู ล ค่ ำ งำนที่ ท ำเสร็ จ รอเรี ยกเก็ บ จำกงำน
ให้บริ กำรรวมจำนวน 1,441.90 ล้ำนบำท บริ ษทั พิจำรณำแล้ว
เชื่ อว่ำจะสำมำรถเรี ยกเก็บเงิ นจำกลูกหนี้ กำรค้ำที่ เกิ ดจำกกำร
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร และมูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จรอเรี ยกเก็บ
ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญสำหรั บเรื่ องนี้ เนื่ องจำกกำรพิจำรณำ
ควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั นั้น
ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
เรี ยกเก็บหนี้ จำกลูกค้ำแต่ละรำย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่ำงๆ
ตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7 และนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
กำรรั บรู้ รำยได้ งำนบริ กำรตำมอัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จ
กำรวัดมูลค่ ำงำน และกำรประมำณต้ นทุนงำนบริกำร
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ง ำนก่ อ สร้ ำ งและงำนบริ ก ำรที่ รั บ รู ้ ร ำยได้ใ น
งบกำไรขำดทุนตำมอัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จซึ่ งประมำณ
จำกกำรสำรวจทำงกำยภำพโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั ควบคู่
ไปกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งเทียบกับประมำณกำรต้นทุนทั้งหมด
และบัน ทึ ก ต้น ทุ น ของงำนตำมสั ญ ญำเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ตำม
เกณฑ์สิทธิ
ข้ำ พเจ้ำ ให้ ค วำมส ำคัญ กับ เรื่ องนี้ เนื่ อ งจำกประมำณกำร
ต้นทุนงำนต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้ำงมำก และต้องพิจำรณำถึง
กำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมของงำน ทั้งสภำพเศรษฐกิจ
และสภำวะรำคำตลำดของวัตถุดิบและแรงงำนในอนำคต ทั้งนี้
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ น จริ งอำจแตกต่ ำงจำกที่ ประมำณกำรไว้ และ
มี ผ ลกระทบต่ อ กำรรั บ รู ้ ร ำยได้ ตำมที่ เ ปิ ดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 29 และนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

-2วิธีกำรตอบสนองต่ อเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำประเมิ น ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรที่ ผูบ้ ริ ห ำรใช้
ทำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรอนุมตั ิกำรให้วงเงินสิ นเชื่อแก่ลูกค้ำแต่ละรำย
ทดสอบรำยงำนอำยุลูกหนี้ คงเหลือ และสอบถำมพนักงำนของบริ ษทั
ที่ ท ำหน้ ำ ที่ ติ ด ตำมเรี ยกช ำระหนี้ จำกลู ก ค้ำ ที่ ค ้ำ งช ำระ สอบถำม
พนักงำนของบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่ งมอบงำนตำมงวดงำน
เพื่อเรี ยกเก็บตำมสัญญำ พิจำรณำงำนที่คำ้ งนำนที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ รวมถึง
สอบถำมผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้
แน่ใจว่ำกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญนั้นเพียงพอและไม่เกินกว่ำที่ควร
นอกจำกนั้นข้ำพเจ้ำได้ให้ควำมสำคัญกับควำมเพียงพอของกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลของกลุ่มกิจกำรเกี่ยวกับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข้ำ พเจ้ำ ได้ท ำควำมเข้ำ ใจและประเมิ น ควำมเหมำะสมของวิธี ก ำร
กำหนดอัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จ เข้ำร่ วมสังเกตกำรณ์ทำงกำยภำพ
ของงำนระหว่ำ งท ำในช่ ว งใกล้สิ้ น รอบระยะเวลำบัญ ชี ตรวจสอบ
รำยงำนสั ด ส่ ว นควำมส ำเร็ จ ทำงกำยภำพของวิ ศ วกร ตรวจสอบ
หลักฐำนกำรคำนวณประมำณกำรต้นทุนรวมถึงต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำยังได้พิจำรณำอัตรำส่ วนของต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
เปรี ยบเที ยบกับประมำณกำรต้นทุน ซึ่ งต้องสอดคล้องกับอัตรำส่ วน
งำนที่ทำเสร็ จโดยกำรสำรวจทำงกำยภำพ
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-3เรื่ องอื่น
งบกำรเงิ นของบริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ัทย่อย ซึ่ ง ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น รวมและ
งบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกัน ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ น
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นไม่ครอบคลุมถึ งข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ ความเชื่ อมัน่
ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้ง
ที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นแสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
ต่อไป
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มหี น้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงินรวม
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นและรับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงิ นรวม
ที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
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-4ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิ นรวมโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและเสนอรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ยควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้
เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญ
เมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินรวมจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมไม่วำ่ จะเกิด
จำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น
และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำควำมเสี่ ยง
ที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำก
ข้อผิดพลำดเนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำนกำรตั้งใจละเว้นกำร
แสดงข้อมูลกำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริ ษทั
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร
 สรุ ป เกี่ ย วกับ ควำมเหมำะสมของกำรใช้เ กณฑ์ก ำรบัญ ชี ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งของผู ้บ ริ ห ำรและ
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้ำ ข้ำ พเจ้ำ ได้ข ้อ สรุ ป ว่ำ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนที่ มี ส ำระส ำคัญ ข้ำ พเจ้ำ ต้อ งกล่ ำ วไว้ใ นรำยงำนของผู ้ส อบบัญ ชี
ของข้ำพเจ้ำโดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ ยวข้องหรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ
ควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรำยงำนของผู ้สอบบัญ ชี ข องข้ำ พเจ้ำ อย่ำ งไรก็ ต ำมเหตุ ก ำรณ์ ห รื อ สถำนกำรณ์ ใ นอนำคตอำจเป็ นเหตุ ใ ห้
กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวม
แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
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-5 ได้รั บหลักฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่ เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ ย วกับ ข้อมู ลทำงกำรเงิ นของกิ จกำรภำยในกลุ่ม หรื อ
กิ จกรรมทำงธุ รกิ จภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงิ นรวม ข้ำพเจ้ำรั บผิดชอบต่อกำรกำหนด
แนวทำงกำรควบคุ ม ดู แ ลและกำรปฏิ บัติ ง ำนตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ัท ข้ำ พเจ้ำ เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผูเ้ ดี ย ว
ต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ที่ สำคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
หำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ น
อิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผล
ที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำ
ขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องที่ สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ ในกำรกำกับดูแลข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆที่ มีนัยสำคัญมำกที่ สุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ ในรำยงำนของผูส้ อบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ำวหรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่ จะเกิ ดขึ้ น
ข้ำพเจ้ำพิ จำรณำว่ำไม่ค วรสื่ อ สำรเรื่ องดัง กล่ ำวในรำยงำนของข้ำ พเจ้ำ เพรำะกำรกระท ำดัง กล่ ำวสำมำรถคำดกำรณ์ ไ ด้
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์

(นำงสำวกรรณิ กำร์ วิภำณุรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7305
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563

บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่ วย: บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ าย ที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิจากสัญญาขายน้ าดิบ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

6
5.1, 7
5.1
8

606,286,449.77
1,441,903,055.86
79,560,077.83

437,101,755.14
1,286,862,708.74
98,414,924.60

201,317,982.47
221,380,314.68
150,000,000.00
4,658,626.61

274,706,255.10
167,864,490.42
82,851,700.33

9

2,127,749,583.46

1,822,379,388.48

344,858,581.99
922,215,505.75

525,422,445.85

10
11
12
13
15

791,288,629.48
142,576,459.17
1,219,321.85
71,899,528.34
1,006,983,938.84
3,134,733,522.30

876,317,395.63
148,241,748.95
441,457.35
29,788,125.67
1,054,788,727.60
2,877,168,116.08

799,999,940.00
5,598,042.91
1.00
16,839,768.02
822,437,751.93
1,744,653,257.68

649,999,940.00
454,469,515.36
16,112.46
945,169.50
1,105,430,737.32
1,630,853,183.17

1

บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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หน่ วย: บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 659,999,962 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 659,999,862 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินทุนมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สทุารองตามกฎหมาย
นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

16
5.1, 17
19
5.1, 18
14

278,015,191.41
775,694,820.86
9,253,315.37
73,985,115.88
1,136,948,443.52

4,940,739.11
962,680,761.27
9,223,051.75
71,318,602.26
12,732,552.84
1,060,895,707.23

205,617,611.34
100,007,328.77
305,624,940.11

193,081,585.76
8,836,041.49
201,917,627.25

19
14
20

62,353,567.27
35,867,922.60
24,062,247.92
5,000.00
122,288,737.79
1,259,237,181.31

71,590,678.34
37,048,389.99
15,784,371.07
10,000.00
124,433,439.40
1,185,329,146.63

5,441,105.67
5,441,105.67
311,066,045.78

13,206,185.01
5,000.00
13,211,185.01
215,128,812.26

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

66,000,000.00
613,752,270.84
1,708,935,989.84
166,560,351.15
1,875,496,340.99
3,134,733,522.30

54,300,000.00
455,264,014.15
1,538,747,733.15
153,091,236.30
1,691,838,969.45
2,877,168,116.08

66,000,000.00
338,403,492.90
1,433,587,211.90
1,433,587,211.90
1,744,653,257.68

54,300,000.00
332,240,651.91
1,415,724,370.91
1,415,724,370.91
1,630,853,183.17

2

o

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2562
2561
5.2
1,138,150,034.28 1,035,167,757.75
29
1,650,001,492.89 1,441,651,866.27
5.2
(837,390,003.78) (770,163,563.22)
29
(1,478,197,159.83) (1,276,882,844.54)
472,564,363.56
429,773,216.26
22,519,870.01
3,671,383.72
(5,326,033.57)
(5,334,046.58)
(173,365,722.74) (161,901,898.44)
(1,249,509.19)
(120,826.72)
(8,180,571.31)
(8,546,880.17)
306,962,396.76
257,540,948.07
14
(54,649,107.03)
(32,966,207.23)
252,313,289.73
224,574,740.84

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้คา่ ก่อสร้าง
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
ต้นทุนการก่อสร้าง
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ ถกู จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
19
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
918,517,508.59
990,714,392.34
(728,678,899.44) (760,824,590.95)
189,838,609.15
229,889,801.39
10,043,040.21
2,701,654.11
(5,326,033.57)
(5,334,046.58)
(83,704,799.04)
(78,062,092.90)
(9,014,133.82)
(7,328.77)
(44,521.70)
101,829,354.16
149,150,794.32
(17,968,526.97)
(12,384,152.73)
83,860,827.19
136,766,641.59

(2,657,931.99)
(2,657,931.99)
249,655,357.74

(3,351,519.72)
(3,351,519.72)
221,223,221.12

83,860,827.19

(3,343,639.01)
(3,343,639.01)
133,423,002.58

238,743,093.26
13,570,196.47
252,313,289.73

221,421,591.14
3,153,149.70
224,574,740.84

83,860,827.19
83,860,827.19

136,766,641.59
136,766,641.59

236,186,242.89
13,469,114.85
249,655,357.74

218,049,268.27
3,173,952.85
221,223,221.12

83,860,827.19
83,860,827.19

133,423,002.58
133,423,002.58

0.36

0.34

0.13

0.21
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2561 :
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2562 :
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

22

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จาก รวมองค์ประกอบ
จัดสรรเป็ น
การประมาณการตาม อื่นของส่ วนของ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สารองตามกฎหมาย ยังไม่จดั สรร
หลักคณิ ตศาสตร์
ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวม

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

659,999,862.00

369,183,857.00

6,900,000.00
54,300,000.00

(6,900,000.00)
221,421,591.14
(3,372,322.87)
455,264,014.15

(3,372,322.87)
3,372,322.87
-

(3,372,322.87)
3,372,322.87
-

218,049,268.27
1,538,747,733.15

3,173,952.85
153,091,236.30

221,223,221.12
1,691,838,969.45

659,999,862.00

369,183,857.00

11,700,000.00
66,000,000.00

(11,700,000.00)
(65,997,986.20)
238,743,093.26
(2,556,850.37)
613,752,270.84

(2,556,850.37)
2,556,850.37
-

(2,556,850.37)
2,556,850.37
-

(65,997,986.20)
236,186,242.89
1,708,935,989.84

13,469,114.85
166,560,351.15

(65,997,986.20)
249,655,357.74
1,875,496,340.99

4

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2561 :
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2562 :
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

ยังไม่จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จาก
รวมองค์ประกอบ
การประมาณการตาม
อื่นของส่วนของ
หลักคณิ ตศาสตร์
ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

659,999,862.00

369,183,857.00

47,400,000.00

205,717,649.33

-

-

1,282,301,368.33

659,999,862.00

369,183,857.00

6,900,000.00
54,300,000.00

(6,900,000.00)
136,766,641.59
(3,343,639.01)
332,240,651.91

(3,343,639.01)
3,343,639.01
-

(3,343,639.01)
3,343,639.01
-

133,423,002.58
1,415,724,370.91

659,999,862.00

369,183,857.00

11,700,000.00
66,000,000.00

(11,700,000.00)
(65,997,986.20)
83,860,827.19
338,403,492.90

-

-

(65,997,986.20)
83,860,827.19
1,433,587,211.90

5

บริษทั เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน :
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรำยกำรกระทบกำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ ำย)
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุ งด้วยหนี้ สูญ
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

306,962,396.76

257,540,948.07

101,829,354.16

149,150,794.32

8,180,571.31
(1,348,719.42)
(155,660,440.68)
22,111,663.79
(22,433,466.16)
(159,745,836.16)
100,614,537.22
(26,767,087.18)
53,684.63
(3,256,817.02)
6,524,944.86
1,249,509.15
(230,477,455.66)
76,484,941.10
(5,086,083.99)
1,437,111.28
(67,381,659.87)
(905,000.00)
4,549,308.52

8,546,880.17
(1,499,601.70)
(977,628,639.37)
16,398,873.37
(1,525,749.37)
789,852,518.81
116,385,724.85
395,891.95
(16,803,731.79)
2,843,643.33
120,826.72
(62,913,363.03)
194,627,585.04
(5,405,027.16)
1,498,881.08
(20,364,200.62)
(1,085,000.00)
169,272,238.34

7,328.77
(8,752,885.04)
(53,993,841.33)
81,395,363.19
51,948.00
12,529,918.04
84,373,983.33
479,124.62
(3,202,289.47)
4,984,019.83
1,153,549.88
119,026,219.82
220,855,573.98
8,752,885.04
(26,804,568.46)
(12,059,099.18)
(690,000.00)
190,054,791.38

44,521.70
(404,417.53)
5,237,418.06
21,921,689.60
114,717.38
76,118,882.74
102,444,434.79
395,891.95
(16,871,752.68)
1,743,358.97
(620,002.98)
190,124,742.00
339,275,536.32
(47,644.99)
404,417.53
(3,548,111.24)
(910,000.00)
335,174,197.62

(206,357.95)
4,061,842.36
(32,812,454.39)
(1,103,478.32)
(2,745,810.54)
(32,806,258.84)

418,851.50
2,054,632.29
(24,840,635.04)
(337,357.42)
(22,704,508.67)

(150,000,000.00)
3,961,842.36
(1,406,920.17)
100,000,000.00
(250,000,000.00)
(297,445,077.81)

10,000,000.00
(180,000,000.00)
1,461,575.29
(19,748,006.00)
(16,435.93)
10,000,000.00
(10,000,000.00)
(188,302,866.64)
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บริษทั เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่วย: บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

u

c

16,725,768.02

n

-

a

-

t

344,067,403.76
11,956.73
779,221.50

o

-

o

6,900,000.00
448,000.00

d

11,700,000.00
-

w

6,900,000.00
3,990,514.32

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม:
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี้
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
11,700,000.00
ซื้ อสินทรัพย์เป็ นเงินเชื่อ
่
กลุมสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
่
กลุมสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
16,725,768.02

n

131,871,330.98
142,834,924.12
274,706,255.10

s

(73,388,272.63)
274,706,255.10
201,317,982.47

e

117,173,134.34
319,928,620.80
437,101,755.14

i

169,184,694.63
437,101,755.14
606,286,449.77

n

238,750,000.00
(15,000,000.00)
(238,750,000.00)
(15,000,000.00)

a

200,000,000.00
(100,000,000.00)
(65,997,986.20)
34,002,013.80

D

6

(31,860.37)
10,500,000.00
3,000,100.00
(23,100,000.12)
(15,000,000.00)
(3,000,100.00)
(1,762,734.84)
(29,394,595.33)

i

6

226,750,407.30
98,196,805.59
185,400.00
(59,972,760.66)
(500,000.00)
(65,997,986.20)
(1,220,221.08)
197,441,644.95

h

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

2561

v

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมบริ ษทั อื่น
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมบริ ษทั อื่น
เงินสดที่ผเู ้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่ งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

2562

e

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

c

งบการเงินรวม

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัทฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจ ำกัด ซึ่ ง จัด ตั้งในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีสำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ประกอบด้วย ครอบครัวกำรุ ณกรสกุล ถือหุ ้นในอัตรำร้อยละ 17.53 และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ
สตูดิโอ จำกัด ถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั (วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ครอบครัว กำรุ ณกรสกุล
ถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 18.29 และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บสตูดิโอ จำกัด ถือหุ ้นในอัตรำร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั )
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดำเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ควำมเที่ ยงตรงสู ง
สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุปกรณ์ สำนักงำนและเครื่ องปรั บอำกำศ ผลิ ตชิ้นส่ วนโลหะที่ มีรูปร่ ำงซับซ้อนและ
ต้องกำรกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตเข้มงวดมำกเป็ นพิเศษและผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ไม่ซบั ซ้อนและสำมำรถลดต้นทุนได้มำก
เมื่อผลิตในปริ มำณสูง ให้บริ กำรในด้ำน Engineering Service และ Automation Solution ให้บริ กำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและ
ให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ด ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ และจัดจำหน่ำยวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุ รกิจโรงไฟฟ้ ำ ธุรกิจพลังงำนทุกประเภท ธุรกิจน้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์ และผสมสำรเคมี เพื่อจำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีหรื อเพื่อใช้เพื่อจำหน่ำย
แก่ ชุมชน และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และให้บริ กำรออกแบบ ให้คำปรึ กษำด้ำ นวิศวกรรม กำรให้บริ กำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริ กำรดูแลบำรุ งรักษำ

2. เกณฑ์ การนาเสนองบการเงิน
งบกำรเงิ นได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยถึงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิ น ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บำยใน
นโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงิ นให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของบริ ษทั ไปถือปฏิบตั ิ
กิจกำรเปิ ดเผยเรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร หรื อควำมซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนยั สำคัญ
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
2.1.1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่ ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับ วิธีปฏิ บัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิ ทาง
การบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ซ่ ึ งได้
มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 15 ใช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการตี ค วามมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่ อง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำร
(ปรับปรุ ง 2560)
โฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรั บ
การรั บ รู ้ ร ายได้ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสัญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้า โดยกิ จ การจะรั บ รู ้ ร ายได้ใ นจ านวนเงิ น ที่ ส ะท้อ นถึ ง
สิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
กาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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2.1.2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มดัง กล่ าวข้า งต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับ การจัด ประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมื อ ทางการเงิ น และเมื่ อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มนี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะทาให้มาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บันฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่ อ ำจมี ต่ อ งบกำรเงิ นในปี ที่ เ ริ่ มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้ รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผูเ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่ ม บริ ษ ัท คำดว่ำ จะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ มำถื อ ปฏิ บัติ โ ดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ มำถื อ ปฏิ บัติ ใ ช้ค รั้ งแรกโดยกำรปรั บ ปรุ ง กับ ก ำไรสะสม ณ วัน ที่
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำวมำใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมำณ 19.37 ล้ำนบำท และ
หนี้สินของกลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมำณ 19.37 ล้ำนบำท
3. หลักเกณฑ์ การทางบการเงินรวม
3.1 งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงิ นของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกัน
เรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อยทำงตรงและทำงอ้อม
บริ ษทั ย่อยทำงตรง
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด)

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2562
2561
100.00

100.00

100.00

100.00

ลักษณะธุรกิจ
ให้บ ริ กำรในด้ำน Engineering Service
และ Automation Solution และให้บริ กำร
งำนก่อสร้ ำงโครงกำรและให้บริ กำรดูแล
และบ ำรุ ง รั ก ษำโรงงำนไฟฟ้ ำ ประเภท
พลังงำนทดแทนทุกชนิด
ผลิ ต ชิ้ น ส่ วนโลหะที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นและ
สำมำรถลดต้ น ทุ น ได้ ม ำกเมื่ อ ผลิ ต ใน
ปริ มำณสูง
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สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
บริ ษทั ย่อยทำงตรงและทำงอ้อม
2562
2561
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด)
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
100.00
100.00

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ

บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด

53.33

53.33

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ

บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

100.00

100.00

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด *

49.00

49.00

จัด จ ำหน่ ำ ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ ต่ ำ งๆ
เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ
ของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ ำ ธุ ร กิ จ พลัง งำนทุ ก
ประเภท ธุรกิจน้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ
น้ ำบริ สุทธิ์ และผสมสำรเคมี เพื่อจำหน่ำย
ในกิ จกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีหรื อเพื่อ
ใช้ เ พื่ อ จ ำหน่ ำ ยแก่ ชุ ม ชน และธุ ร กิ จ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ ม และให้บ ริ กำร
ออกแบบ ให้คำปรึ กษำด้ำนวิศวกรรม กำร
ให้ บ ริ กำรงำนก่ อ สร้ ำ งโครงกำร และ
ให้บริ กำรดูแลบำรุ งรักษำ
งำนก่ อ สร้ ำ งโครงกำรเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรสูบน้ ำ

* บริ ษทั กิ จกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นกิ จกำรที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั
มีอำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงิ นและกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อได้มำซึ่ งประโยชน์จำกกิ จกรรมของบริ ษทั กิ จกำรร่ วมค้ำ เอทู ตีรวัฒน์ จำกัด (กำรคำนวณสัดส่ วนเงิ นลงทุ น
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10.3)
3.2 บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จกำรที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุ มของบริ ษทั กำรควบคุ มเกิ ดขึ้ นเมื่ อบริ ษทั มี อำนำจควบคุมทั้งทำงตรง
หรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มำซึ่ งประโยชน์จำกกิจกรรม
ของบริ ษทั ย่อย
3.3 บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
3.4 งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
3.5 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
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3.6 ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุมคือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่
ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตำมวิธีรำคำทุน
4. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด หมำยถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุ นระยะสั้นที่ มีสภำพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.2 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นแสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้ หักค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ ส ำหรั บ ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง โดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปั จจุบนั ของลูกหนี้ และกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.3 สินค้ าสาเร็จรู ปและงานระหว่ างทา
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ ต้นทุนของสิ นค้ำ ประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยูใ่ น
สถำนที่ และสภำพปั จจุบัน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง รวมถึงกำรปั นส่ วนของค่ำโสหุ ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และ
จะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนกำรให้บริ กำรเมื่อมีกำรเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุน
ที่ซ้ือ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยูใ่ นสถำนที่และสภำพปั จจุบนั
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
สำรองค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพจะตั้งขึ้นโดยพิจำรณำจำกสิ นค้ำที่เสื่ อมสภำพหรื อสิ นค้ำที่เก็บไว้นำน
4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย ในงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรของบริ ษ ัท บัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้วิธี ร ำคำทุ น และปรั บ ลดด้ว ย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุน (ถ้ำมี) โดยมูลค่ำที่ ลดลงดังกล่ำวแสดงเป็ นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุ น
ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินรวม บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ย
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4.5 กลุ่มสินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ทีจ่ ะจาหน่ ายทีจ่ ดั ประเภทสินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
กลุ่มสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจำหน่ำยที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขำย เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่
ในระดับสู งมำกที่มูลค่ำที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป โดยสิ นทรัพย์
(หนี้สิน) ดังกล่ำวต้องมีไว้พร้อมขำยในสภำพปั จจุบนั และกำรขำยต้องมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำก
กลุ่มสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจำหน่ำยที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขำย แสดงด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
4.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั
อยูใ่ นสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
และต้นทุนกำรกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำย
กับมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรำยได้อื่นหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำร
ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคต
จำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ำย
ตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในกำรซ่ อมบำรุ งที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นประจำจะรับรู ้ ในกำไร
หรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกมูลค่ำเสื่ อมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยรำคำทุ นของสิ นทรั พย์
หรื อ ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำบันทึ กเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ
ของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้

อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ระบบสำธำรณูปโภค

อำยุกำรให้ประโยชน์
(จำนวนปี )
25-30
5-10
5-10
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อำยุกำรให้ประโยชน์
(จำนวนปี )
4-5
4-5

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
วิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
4.7 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยนำรำคำทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่ำคงเหลือ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกสิ นทรัพย์น้ นั ตำมระยะเวลำ
ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่ จะ
ให้ประโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ปี

วิธีกำรตัดจำหน่ำย ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
4.8 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิ น สัญญำเช่ำกำรเงิ นจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุ นตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่เช่ำหรื อ
มูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ โดยจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยจะแยก
เป็ นส่วนที่เป็ นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และส่วนที่จะหักจำกหนี้ตำมสัญญำ เพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่
ส ำหรั บ ยอดคงเหลื อ ของหนี้ สิ น ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น จะบัน ทึ ก โดยตรงในก ำไรหรื อ ขำดทุ น เมื่ อ มี ก ำรขำยและ
เช่ำกลับคืนตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน กำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู ้ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่เกิดจำก
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญ ญำเช่ ำสิ นทรั พ ย์โ ดยที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ ว นใหญ่ ตกอยู่กับ ผูใ้ ห้เ ช่ ำ จะจัด เป็ น
สัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำนจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
ค่ำใช้จ่ำ ยที่ เกิ ด ขึ้ นจำกกำรยกเลิ กสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนก่ อนหมดอำยุก ำรเช่ ำ เช่ น เบี้ ยปรั บ ที่ ตอ้ งจ่ ำ ยให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ ำ
จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

15

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
4.9 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตำมบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนว่ำ มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน
กำรรั บ รู ้ ขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำจะรั บ รู ้ เมื่ อ มูล ค่ ำตำมบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์หรื อ มูล ค่ ำตำมบัญ ชี ข องหน่ วยทรั พ ย์สิ น
ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ หมำยถึ ง รำคำขำยสุ ทธิ ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรั พย์
แล้ว แต่ มู ล ค่ ำ ใดจะสู ง กว่ำ ในกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ จำกกำรใช้ข องสิ น ทรั พ ย์ ประมำณกำรกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้รั บ
ในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนคำนึ งภำษีเงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่ อำจประเมินได้
ในตลำดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สำหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับ
โดยอิสระจำกสิ นทรัพย์อื่นให้พิจำรณำมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
ที่สินทรัพย์น้ นั มีควำมเกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรำยกำรบัญชี ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน
4.10 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงมูลค่ำรำคำทุน
4.11 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงำนจ่ำยสะสมและเงิ นที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์
จำกกำรทำงำนเป็ นระยะเวลำนำน ตำมจำนวนปี ที่ กำหนด ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถื อว่ำเงิ นชดเชยและผลประโยชน์ดังกล่ำว
เป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่ มบริ ษ ัทค ำนวณหนี้ สิ นโครงกำรผลประโยชน์ห ลัง ออกจำกงำนโดยใช้วิธี คิด ลดแต่ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญำต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
พิจำรณำว่ำกำรบริ กำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในกำรได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกัน
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เพื่ อ รวมเป็ นภำระผู ก พัน งวดสุ ด ท้ำ ย ต้น ทุ น บริ ก ำรในอดี ต รั บ รู ้ ต ำมวิ ธี เ ส้ น ตรงตลอดช่ ว งอำยุง ำนเฉลี่ ย จนกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิขำดของพนักงำน
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู ้เป็ นรำยกำร
ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น และรับรู ้จำนวนสะสมในบัญชีกำไรสะสมในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ใช้เทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected unit credit method) เพื่อกำหนดมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน
โดยรั บรู ้ เป็ นหนี้ สิ นในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น และรั บ รู ้ ตน้ ทุ นบริ กำรปั จจุ บัน ต้น ทุ นบริ กำรในอดี ต ดอกเบี้ ยสุ ท ธิ
จำกหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน ทั้งนี้ ผลกำไรขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ซึ่งรวมถึงผลกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู ้ในกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที
4.12 การประมาณการหนีส้ ิน
ประมำณกำรหนี้สิน จะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระหนี้สินเกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำงกฎหมำย
หรื อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อชำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยภำระหนี้ สินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวเป็ นนัยสำคัญ ประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่จะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้
อัตรำคิดลดในตลำดปั จจุบนั ก่อนคำนึงภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตำม
เวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
4.13 การรับรู้รายได้
รำยได้รับรู ้เมื่อลูกค้ำมีอำนำจควบคุมในสิ นค้ำหรื อบริ กำรด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำ
จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ซึ่ ง ไม่ ร วมจ ำนวนเงิ น ที่ เ ก็ บ แทนบุ ค คลที่ ส ำม ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม หรื อ ภำษี ข ำยอื่ น ๆ และแสดงสุ ท ธิ
จำกส่วนลดกำรค้ำ และส่วนลดตำมปริ มำณ โดยมีนโยบำยดังนี้
ก) รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อลูกค้ำมีอำนำจควบคุมในสิ นค้ำซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้กบั
ลูกค้ำ สำหรั บสัญญำที่ ให้สิทธิ ลูกค้ำในกำรคื นสิ นค้ำ รำยได้จะรั บรู ้ ในจำนวนที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่
ในระดับสูงมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรอย่ำงมีนยั สำคัญของรำยได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รำยได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ ง
ด้วยประมำณกำรรับคืนสิ นค้ำซึ่งประมำณกำรจำกข้อมูลในอดีต
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ข) รำยได้ค่ำก่อสร้ำง
รำยได้ค่ ำ ก่ อ สร้ ำ งประกอบด้ว ยจ ำนวนเมื่ อ เริ่ ม แรกตำมที่ ต กลงไว้ใ นสัญ ญำบวกจ ำนวนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำร
เปลี่ ย นแปลงสั ญ ญำอัน เกิ ด จำกกำรดัด แปลงงำน กำรเรี ย กร้ อ งค่ ำ เสี ย หำย หรื อ กำรจ่ ำ ยเงิ น เพื่ อ จู ง ใจหำกมี
ควำมเป็ นไปได้ค่ อ นข้ำ งแน่ ที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด รำยได้แ ละสำมำรถวัด มู ล ค่ ำ ได้อ ย่ำงน่ ำ เชื่ อ ถื อ รำยได้ค่ ำ ก่ อ สร้ ำ ง
จะถูกรับรู ้ตลอดช่วงเวลำด้วยวิธีปัจจัยนำเข้ำซึ่ งคำนวณจำกสัดส่ วนของต้นทุนของสัญญำที่ เกิ ดขึ้นในกำรทำงำน
จนถึงปั จจุบนั กับประมำณกำรต้นทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดกำรณ์ไว้
หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้ค่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่ำ
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำที่เกิดขึ้นและมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่อสร้ำง
เมื่ อ มี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำ งแน่ ที่ ตน้ ทุ น ค่ำก่ อสร้ ำ งทั้งสิ้ นจะสู งกว่ำรำยได้ค่ำ ก่ อ สร้ ำงทั้งสิ้ น บริ ษทั จะรั บ รู ้
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินและเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
บริ ษทั มีสิทธิในกำรเรี ยกเก็บเงินลูกค้ำสำหรับกำรก่อสร้ำงตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน เมื่อบรรลุข้ นั ตอนใดขั้นตอน
หนึ่ ง ลูกค้ำจะได้รับใบแจ้งรั บรองงำนที่ ทำสำเร็ จซึ่ งลงนำมรั บรองโดยผูป้ ระเมิ นอิสระและใบแจ้งหนี้ สำหรั บ
ขั้นตอนที่ทำสำเร็ จ บริ ษทั บันทึกมูลค่ำงำนที่ ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิ นและแสดงรำยกำรเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และจำนวนดังกล่ำวจะถูกจัดเป็ นลูกหนี้ กำรค้ำ
เมื่อมีกำรส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้ำ หำกจำนวนที่เรี ยกเก็บเงินมีจำนวนเกินกว่ำรำยได้ที่ได้รับรู ้ไว้ตำมวิธีปัจจัยนำเข้ำ
บริ ษ ัท จะบัน ทึ ก ส่ ว นต่ ำ งเป็ นเงิ น รั บ ล่ ว งหน้ำ ค่ ำ ก่ อ สร้ ำ งและแสดงรำยกำรเป็ นเงิ น รั บ ล่ ว งหน้ำ ค่ ำ ก่ อ สร้ ำ ง
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ตอ้ งทำในอนำคตรับรู ้เป็ นงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ค) รำยได้จำกกำรบริ กำร รับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรเสร็จสิ้นและส่งมอบงำน
ง) ดอกเบี้ยรับและรำยได้อื่นบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.14 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง
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4.15 การบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องในกำรรวมธุรกิจ หรื อ รำยกำร
ที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษี เงิ นได้ปัจจุบันได้แก่ ภำษี ที่คำดว่ำจะจ่ ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำปี ที่ ตอ้ ง
เสี ยภำษี โดยใช้อตั รำภำษี ที่ประกำศใช้หรื อที่ คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษี ที่
เกี่ยวกับรำยกำรในปี ก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินและจำนวนที่ ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจำกผลแตกต่ำ ง
ชัว่ ครำวต่อไปนี้ กำรรั บรู ้ ค่ำควำมนิ ยมในครั้งแรก กำรรับรู ้สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรก ซึ่ งเป็ นรำยกำรที่ ไม่ใช่
กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนทำงบัญชีหรื อทำงภำษีและผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ หำกเป็ นไปได้วำ่ จะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษี ที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมี กำรกลับรำยกำรโดย
ใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรก ำหนดมู ล ค่ ำ ของภำษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บัน และภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ต้อ งค ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่ นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ งชำระบริ ษทั เชื่ อว่ำ
ได้ต้ งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปั จจัย
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดี ต กำรประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและ
ข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆอำจจะทำให้ บริ ษทั เปลี่ยน
กำรตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ควำมเพียงพอของภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบ
ต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี ส ำมำรถหั ก กลบได้เ มื่ อ กิ จ กำรมี สิ ท ธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงิน
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดี ยวกันสำหรับหน่ วยภำษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภำษีต่ำงกัน สำหรั บ
หน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อ
ตั้งใจจะรั บคื นสิ นทรั พย์และจ่ ำยชำระหนี้ สินในเวลำเดี ยวกัน สิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่ อ
มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวดังกล่ำว สิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุ กวันที่ รำยงำนและจะถูกปรั บลดลงเท่ ำ ที่
ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
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4.16 กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน / กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่
ออกในระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ ้นปรับลด คำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของ
หุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่บริ ษทั อำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุน้ สำมัญ
4.17 รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รำยกำรที่ มีมูลค่ำเป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศ บันทึ กโดยแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรำยกำร
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็ นเงินบำท
ตำมอัตรำแลกเปลี่ ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวแสดงรวมไว้เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย
ในกำไรหรื อขำดทุน
4.18 รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจำกนี้ บุคคล
หรื อกิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่ มีอำนำจ
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว
ซึ่งมีอำนำจชักจูงหรื ออำจชักจูงให้ปฏิบตั ิตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรื อมีอิทธิ พล
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
4.19 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ ปรำกฏในงบกำรเงิ น ประกอบด้วย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินลงทุน เงินให้กยู้ ืมและ
เงิ นกูย้ ืม นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญ และเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นดังกล่ำว
ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีของรำยกำรที่เกี่ยวข้องแล้ว
4.20 สัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ ยน
โดยกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนในอนำคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ำยชำระ กำไร
หรื อขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำ
หรื อเมื่อสัญญำสิ้นสุดลงตำมอำยุ

20

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
4.21 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ือและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่อ ยใช้ร ำคำเสนอซื้ อ ขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ อ งในกำรวัด มู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำด
ที่ มีสภำพคล่องส ำหรั บสิ นทรั พย์ห รื อหนี้ สิ นที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อ ขำยในตลำดที่ มี
สภำพคล่อ งได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณมู ลค่ำ ยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค กำรประเมิ นมู ลค่ำ ที่ เหมำะสมกับ
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ น
สำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจำ
4.22 การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรบัญชีของบริ ษทั ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร และ
ตั้งสมมติฐำนหลำยประกำรซึ่งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสิ นทรัพย์ หนี้สินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งกำรแสดงรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี ประมำณกำร
และสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องขึ้นอยูก่ บั ประสบกำรณ์ในอดีตและปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ถึงแม้วำ่ กำรประมำณกำรของผูบ้ ริ หำร
ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น
โดยประมำณกำรทำงกำรบัญชีที่สำคัญมีดงั ต่อไปนี้
4.22.1 รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
การระบุภาระที่ต้องปฏิ บัติ
ในกำรระบุ ภ ำระที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ใ นกำรส่ ง มอบสิ น ค้ำ หรื อ บริ ก ำรให้ กับ ลู ก ค้ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำที่ ทำกับลูกค้ำเพื่อพิจำรณำว่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำร
แต่ละรำยกำรถือเป็ นภำระที่ แยกจำกกันหรื อไม่ กล่ำวคื อ กิ จกำรจะบันทึ กสิ นค้ำหรื อบริ กำรแต่ละรำยกำร
แยกจำกกัน ก็ต่อเมื่อสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำวสำมำรถระบุได้วำ่ แยกจำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรอื่นในสัญญำ และ
ลูกค้ำได้รับประโยชน์จำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้น
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การกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้
ในกำรกำหนดจังหวะเวลำของกำรรับรู ้รำยได้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและ
รำยละเอียดของสัญญำที่ ทำกับลูกค้ำเพื่อพิจำรณำว่ำภำระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิน้ นั เสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลำหนึ่ งหรื อ
เสร็ จสิ้ น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง ทั้งนี้ กิจกำรจะรับรู ้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ ง เมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่งต่อไปนี้
- ลูกค้ำได้รับและใช้ประโยชน์จำกผลของกำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรในขณะที่กิจกำรปฏิบตั ิงำน
- กำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่ลูกค้ำควบคุมในขณะที่สร้ำงสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว หรื อ
- กำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่กิจกำรสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจกำร
มีสิทธิในกำรรับชำระสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนที่เสร็ จสิ้นถึงปั จจุบนั
ในกรณี ที่ไม่เข้ำเงื่ อนไขข้ำงต้น กิจกำรจะรับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประเมินว่ำภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้นลงเมื่อใด
ในกำรคำนวณรำยได้ที่รับรู ้ตลอดช่วงระยะเวลำหนึ่ง ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรวัดระดับควำมก้ำวหน้ำ
ของงำนเพื่อให้สะท้อนถึ งผลกำรปฏิ บัติงำนของกิ จกำรตำมภำระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ให้เสร็ จสิ้ น ซึ่ งคำนวณโดย
อ้ำงอิงข้อมูลจำกผูค้ วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริ ษทั และกำรรับรองควำมสำเร็ จของงำนโดยลูกค้ำ
4.22.2 ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำงและประมำณกำรผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงบริ ษทั ประมำณกำร
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและนำมำคำนวณจำนวนและมูลค่ำ
วัสดุก่อสร้ำงที่ ตอ้ งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ ตอ้ งใช้ในกำรให้บริ กำรก่อสร้ำง
จนเสร็ จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำวัสดุก่อสร้ ำง ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ บริ ษทั จะทำกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และทุกครำวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่ำง
จำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริ ษทั พิจำรณำผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่อสร้ำง
แต่ละโครงกำร โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมดกับมูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำร
4.22.3 สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
4.22.4 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ ผลขำดทุนที่ อำจเกิ ดขึ้น
จำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจำรณำจำกสถำนะกำรเงินของลูกหนี้ และผลของกำรฟ้องร้องดำเนิ นใน
คดีกบั ลูกหนี้แต่ละรำย
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4.22.5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลื อ รวมถึ งต้นทุ นกำรรื้ อถอน เมื่อเลิ กใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึ กขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิ จที่ เ กี่ ย วข้อ งกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ ำใช้จ่ำ ยในอนำคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
4.22.6 ค่ำควำมนิยม และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในกำรบันทึ กและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบ
กำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่ คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สิ น ทรั พ ย์ หรื อ หน่ ว ยของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด รวมทั้ง กำรเลื อ กอัต รำคิ ด ลดที่ เ หมำะสมในกำร
คำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
4.22.7 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ สินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ใช้หักภำษีและขำดทุ น
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่ จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริ ษทั
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
4.22.8 ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ แ ละผลประโยชน์ ร ะยะยำวอื่ น
ของพนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนัก งำน ประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งต้อ งอำศัย ข้อ สมมติ ฐ ำนต่ ำ ง ๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงใน
จำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
5.

รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตำมที่สรุ ปข้ำงล่ำงนี้ ซึ่ งรำยกำรเหล่ำนี้ เกิดขึ้นตำมมูลฐำนที่
ตกลงร่ วมกัน ซึ่งมูลฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำรำยกำรบำงกรณี อำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนที่ใช้สำหรับรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อ
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
(เดิมชื่อบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั แอท พีค จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ กำรในด้ำน Engineering Service และ
Automation Solution และให้บริ กำรงำน
ก่ อ สร้ ำ งโครงกำรและให้ บ ริ ก ำรดู แ ลและ
บำรุ ง รั กษำโรงงำนไฟฟ้ ำประเภทพลังงำน
ทดแทนทุกชนิด
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่ไม่ซบั ซ้อนและสำมำรถ
ลดต้นทุนได้มำกเมื่อผลิตในปริ มำณสูง
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
จัดจำหน่ ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อ
ใช้ในกำรก่อสร้ ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของ
ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ ำ ธุ ร กิ จ พลัง งำนทุ ก ประเภท
ธุรกิจน้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์
และผสมสำรเคมี เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยในกิ จ กำร
อุ ต สำหกรรมปิ โตรเคมี ห รื อเพื่ อ ใช้ เ พื่ อ
จำหน่ ำยแก่ชุมชน และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ่ ง แวดล้อ ม และให้ บ ริ ก ำร ออกแบบ ให้
คำปรึ กษำด้ำนวิศวกรรม กำรให้บริ กำรงำน
ก่ อ สร้ ำ งโครงกำร และให้ บ ริ กำรดู แ ล
บำรุ งรักษำ
งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำร
สูบน้ ำ
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ
กำรออกแบบเฉพำะด้ำ นอื่ น ๆ ซึ่ งมิ ไ ด้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมของบริ ษทั โฆษณำ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ ทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน

ถือหุน้ ทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ / ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ ำ นหนึ่ งในบริ ษัท ชลกิ จ
สำกล จำกัด เป็ นกรรมกำร
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
5.1 ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวมทั้งหมด

-

-

69,644,286.09
14,320.00
69,658,606.09

10,090.00
10,090.00

-

250,000,000.00
(100,000,000.00)
150,000,000.00

10,000,000.00
(10,000,000.00)
-

-

8,408,424.66
(8,408,424.66)
150,000,000.00

-

2
-

2
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน ครบกำหนดเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำม
อัตรำดอกเบี้ยที่ธนำคำรพำณิ ชย์เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดี (MLR)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิ น ครบกำหนดเมื่ อทวงถำม และไม่คิดดอกเบี้ ย
ระหว่ำงกัน
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
24,102,233.76
14,296,006.68
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น*
- 100,000,000.00
- 124,102,233.76
14,296,006.68
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น**
รวมทั้งสิ้น

-

-

124,102,233.76

80,000,000.00
80,000,000.00
94,296,006.68

* เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ได้ทำสัญญำจะซื้ อจะขำยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงมูลค่ำรวม 187,344,000 บำท โดย
ได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน 100,000,000 บำท ต่อมำในวันที่ 3 มกรำคม 2563 บริ ษทั ได้ซ้ือขำยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
และได้จ ดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ณ ส ำนัก งำนที่ ดิ น พร้ อ มทั้ง รั บ ชำระรำคำส่ วนที่ เ หลื อ แล้ว (ตำมที่ ก ล่ ำวไว้ใ น
หมำยเหตุ 9)
** บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้หลักประกันแก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) เป็ นจำนวน 80.00 ล้ำนบำท
เพื่อเป็ นประกันในกำรเข้ำร่ วมค้ ำประกันสิ นเชื่อต่ำงๆ จำกสถำบันกำรเงิน ในวันที่ 31 มกรำคม 2562 บริ ษทั ได้คืนเงิน
หลักประกันดังกล่ำวแล้ว เพื่อให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด(1)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

-

-

200,000,000.00
(100,000,000.00)
100,000,000.00

40,000,000.00
(40,000,000.00)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด(1)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
เงินกูย้ มื จำกผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย(2)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

-

-

7,328.77
7,328.77
100,007,328.77

-

-

-

-

198,750,000.00
(198,750,000.00)
-

44,933,076.75
44,933,076.75

44,933,076.75
10,000,000.00
(10,000,000.00)
44,933,076.75

-

-

21,631,256.99
2,771,137.25
24,402,394.24
69,335,470.99

18,860,119.74
2,771,137.25
21,631,256.99
66,564,333.74

-

-

-

-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เงินกูย้ มื จำกกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

500,000.00
(500,000.00)
-

500,000.00
500,000.00

เงินกูย้ มื บริ ษทั แอทพีค จำกัด(2)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

3,100,000.00
3,100,000.00

8,100,000.00
(5,000,000.00)
3,100,000.00

-

-

1,154,268.52
209,250.01
1,363,518.53
4,463,518.53

780,429.47
373,839.05
1,154,268.52
4,254,268.52

-

-

185,400.00
185,400.00

-

-

-

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

เงินกูย้ มื บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

-

-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวมทั้งสิ้น
(1)

726.36
726.36
186,126.36

-

-

-

73,985,115.88

71,318,602.26

100,007,328.77

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน กำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง
ตำมอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกของธนำคำรพำณิ ชย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินกูย้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน กำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม ไม่คิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัดได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมระยะสั้น กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี

5.2 รำยกำรบัญชี ที่สำคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันที่ มีสำระสำคัญสำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รายได้ จากการให้ เช่ า
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

(หน่วย : พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
-

-

24
24
24
20
92

24
24
4
52
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รายได้ จากการขายสินค้ า
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ต้ นทุนค่ าบริการ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ดอกเบีย้ จ่ าย
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอท พีค จำกัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด

(หน่วย : พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

65,088

-

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

8,408

-

รำคำและเงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ
เดี ย วกัน กับ บุ ค คลภำยนอก ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับรำคำตลำดโดยทัว่ ไป

-

-

79,926

84,278

2,771
209
2,980

2,771
374
3,145

7
7

-

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
(หน่วย : บำท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
29,095,292.00
26,835,537.00
13,474,292.00
13,053,637.00
1,876,184.94
600,982.65
1,196,203.94
230,788.65
1,905.84
4,075.30
1,905.84
4,075.30
30,973,382.78
27,440,594.95
14,672,401.78
13,288,500.95
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
5.3 การคา้ ประกันหนีส้ ินระหว่ างกันและอื่นๆ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันเงินเพื่อค้ ำประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
ตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) ร่ วมค้ ำประกันวงเงิ น
หนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 162.67 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับ
งำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั
เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 27.05 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 62.20 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั กิ จกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์
จำกัดเพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดยบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ
สตูดิโอจำกัด ได้นำหุน้ สำมัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 13.45 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรแห่ งหนึ่ ง ประกอบด้วย
สิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่ อค้ ำประกันจำนวน 70 ล้ำนบำท และสิ นเชื่ อหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจำนวน
180 ล้ำ นบำท เพื่ อ ใช้ใ นกำรสนับ สนุ น โครงกำรและเป็ นทุ น หมุ น เวีย น อัต รำดอกเบี้ ยเท่ ำ กับ อัต รำดอกเบี้ ย
อัตรำตลำด (MONEY MARKET RATE) ค้ ำประกันโดย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน), บริ ษทั แอ็ดวำนซ์
เว็บ สตูดิโอ จำกัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้รับอนุมตั ิวงเงินจำกวงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติมจำก จำนวน
250 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 470 ล้ำนบำท โดยสำมำรถแบ่งวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ ดังนี้
1. วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จำนวน 450 ล้ำนบำท
2. วงเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยง ซึ่งกำหนดวงเงินควำมเสี่ ยงในกำรชำระหนี้ ก่อนกำหนด (Pre – Settlement Limit)
20 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด สำมำรถใช้วงเงินสิ นเชื่อร่ วมได้ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้ำนบำท
โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ เกี่ยวกับกำรขอเบิกสิ นเชื่อดังนี้
1. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ต้องโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมมูลค่ำงำน
ที่จำ้ งตำมโครงกำรสัญญำหรื อตำมค่ำงวดสุ ทธิ หลังหักเงิ นรับล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรตำมรู ปแบบที่ธนำคำร
กำหนด เฉพำะงำนโครงกำรที่มูลค่ำสูงกว่ำ 30 ล้ำนบำทหรื อระยะเวลำโครงกำรที่เกินกว่ำ 9 เดือน
2. กรณี เบิกใช้สินเชื่อค้ ำประกัน ประเภทกำรรับเงินล่วงหน้ำ ก่อนกำรจัดทำสัญญำหลักประกันให้ไว้กบั ธนำคำร
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ต้องจัดทำสัญญำโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ อ งและ/หรื อต้องจดทะเบี ยนหลักประกัน
ทำงธุรกิจตำมสัญญำโครงกำรงำนนั้นตำมรู ปแบบที่ธนำคำรกำหนด
31

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
ค้ ำประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบำงส่วนของบริ ษทั ย่อย สำหรับวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 100.05 ล้ำนบำท
ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ร่ วมค้ ำประกันโดย บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั
อัตรำร้อยละ 22.12) โดยบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด
(มหำชน) จำนวน 25.50 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ค้ ำประกันหนี้สินตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นให้แก่
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19.1)
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรประจำไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
294,977.06
320,248.62
386,169,124.08
317,019,063.83
219,822,348.63
18,940,475.82
100,821,966.87
606,286,449.77
437,101,755.14

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
27,335.62
227,335.62
194,105,253.98
274,245,146.97
7,185,392.87
233,772.51
201,317,982.47
274,706,255.10

เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวตำมที่ธนำคำรกำหนด
เงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.8 ต่อปี
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5.1)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
มูลค่ำของงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บ (หมำยเหตุ 29)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
809,739,011.97
272,353,391.90
809,739,011.97
272,353,391.90
494,128,504.93

830,749,471.88

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
147,152,562.64
165,978,664.37
69,644,286.09
216,796,848.73
165,978,664.37
-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5.1)
- ลูกหนี้อื่น
- รำยได้คำ้ งรับ
- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
- เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ ับเหมำ
- เงินทดรองจ่ำย
- ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
- ลูกหนี้กรมสรรพำกร
- ภำษีซ้ือรอนำส่ง
- อื่นๆ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

15,391.36
5,893,498.20
5,592,150.58
55,191,586.75
1,595,532.66
22,989,944.40
32,767,077.45
13,793,620.37
196,737.19
632,164,043.89
1,441,903,055.86

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

107,578.19
88,391.86
10,917,480.28
146,054,332.99
1,955,096.92
4,523,123.81
11,885,270.75
3,953,523.47
4,275,046.69
1,014,509,316.84
1,286,862,708.74

14,320.00
801,903.66
50,000.00
3,400,761.51
276,061.88
40,418.90
4,583,465.95
221,380,314.68

10,090.00
1,133,116.04
243,856.05
498,763.96
1,885,826.05
167,864,490.42

ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมจำนวนวันที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
1 – 30 วัน
31 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
เกิน 365 วันขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ*
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

215,869,247.74

160,555,414.86

170,850,004.91

124,457,468.16

104,946,486.08
75,627,672.27
163,622,373.98
27,130,257.84
587,196,037.91
222,542,974.06
809,739,011.97
809,739,011.97

41,299,774.37
6,006,031.91
424,407.33
208,285,628.47
64,067,763.43
272,353,391.90
272,353,391.90

29,007,582.63
12,046,642.27
4,451,244.98
441,373.94
216,796,848.73
216,796,848.73
216,796,848.73

36,142,374.37
4,954,414.51
424,407.33
165,978,664.37
165,978,664.37
165,978,664.37

*ระยะเวลำรับประกันตำมสัญญำไม่เกิน 1 ปี
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลำประมำณ 30 – 90 วัน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
8.

สินค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
งำนระหว่ำงทำ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
รวม
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
42,941,098.61
35,610,139.16
816,995.57
2,374,988.74
39,560,315.49
36,863,561.07
25,187,875.65
80,621,655.25
102,733,319.04
(1,061,577.42)
(4,318,394.44)
79,560,077.83
98,414,924.60

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
30,187,374.47
2,374,988.74
35,327,492.83
4,818,053.93
18,323,561.08
4,818,053.93
86,213,417.12
(159,427.32)
(3,361,716.79)
4,658,626.61
82,851,700.33

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ตั้งเพิ่มขึ้น
โอนกลับ / จำหน่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2562
4,318,394.44
3,135,653.07
(6,392,470.09)
1,061,577.42

2561
21,122,126.23
809,033.31
(17,612,765.10)
4,318,394.44

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
3,361,716.79
20,233,469.47
2,935,931.73
486,236.49
(6,138,221.20)
(17,357,989.17)
159,427.32
3,361,716.79

ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือแสดงอยูใ่ นต้นทุนขำย ในงบกำไรขำดทุน
9.

กลุ่มสินทรัพย์ ทจี่ ะจาหน่ ายทีจ่ ดั ประเภทสินทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพื่อขาย
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและเห็ นว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนที่สัญญำจะมีผลสมบูรณ์ ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 33 ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ประเภทสิ นทรัพย์เกี่ยวข้องเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร และวัดมูลค่ำสิ นทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องด้วยจำนวนที่ ต่ ำกว่ำ ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี กับมูลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนในกำรขำย โดยมูลค่ำที่ต่ำกว่ำคือมูลค่ำตำมบัญชี
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย ประกอบด้วย

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

(หน่วย : บำท)
งบกำรเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
344,067,403.76
11,956.73
779,221.50
344,858,581.99
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
ทุนจดทะเบียน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561

ทุนชำระแล้ว
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561

บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั ฯ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
500,000 500,000 500,000
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
300,000 150,000 300,000
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
120,000 120,000 120,000
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
10,000 10,000 10,000
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
75,000 75,000 18,750
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
1,000
1,000
1,000
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

สัดส่ วนร้อยละ
ของกำรลงทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561

รำคำทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561

เงินปันผลรับ
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2561

500,000
150,000

100
100

100
100

499,999
299,999

499,999
149,999

-

-

120,000
10,000
18,750

53.33
100
49

53.33
100
49

-

-

-

-

1,000

100

100

799,998

649,998

-

-

10.1 เงินลงทุนในบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด (เดิมชื่ อบริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด)
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติอนุมตั ิ
ให้เปลี่ยนชื่ อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที . จำกัด โดยได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษทั กับ
กระทรวงพำณิ ชย์ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 4/2562 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) มีมติ
อนุมตั ิให้เพิ่มทุนในบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ
100) เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 20 เมษำยน 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด
ทุนจดทะเบียน เดิม
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวนหุน้
(พันหุน้ )
15,000
15,000
30,000

มูลค่ำหุน้ ละ
ทุนจดทะเบียน
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
10.00
150,000
10.00
150,000
10.00
300,000

เรี ยกชำระหุน้ ละ
(บำทต่อหุน้ )
10.00
10.00
10.00

ทุนชำระแล้ว
(พันบำท)
150,000
150,000
300,000

บริ ษทั ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิม่ ทุนในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
10.2 เงินลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) มีมติ
อนุมตั ิให้เพิ่มทุนในบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ทุนจดทะเบียน เดิม
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวนหุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
(พันหุน้ )
(บำทต่อหุน้ )
32,000
10.00
18,000
10.00
50,000
10.00

ทุนจดทะเบียน
(พันบำท)
320,000
180,000
500,000

เรี ยกชำระหุน้ ละ ทุนชำระแล้ว
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
10.00
320,000
10.00
180,000
500,000

บริ ษทั ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2561
10.2.1 กำรลงทุนที่สำคัญของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
10.2.1.1 ตำมที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จ ำกัด (มหำชน) ครั้ งที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่
14 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินกำรดังนี้
1. อนุมตั ิดำเนินกำรกิจกำรค้ำร่ วม (Consortium)
ชื่อกิจกำรค้ำร่ วม
: กิจกำรค้ำร่ วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด และ เอทู เทคโนโลยี จำกัด
คู่สญ
ั ญำ และสัดส่วนกำรดำเนินงำน : บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ร้อยละ 49
บริ ษทั โซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด ร้อยละ 51
โดยแต่ ล ะฝ่ ำยแต่ ง ตั้ง ตัว แทนของตน ฝ่ ำยละ 1 คน เพื่ อ ร่ ว มลงนำม
ในข้อตกลง และเอกสำรต่ำงๆ อันเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของโครงกำร
วัตถุประสงค์

: เพื่อดำเนินงำนโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรสู บน้ ำจำกแม่น้ ำบำงประกง
งำนปรับปรุ งระบบไฟฟ้ำ สถำนีสูบน้ ำฉะเชิงเทรำ และสถำนี สูบน้ ำบำงปะ
กงของ บริ ษ ัท จัด กำรและพัฒ นำทรั พ ยำกรน้ ำภำคตะวัน ออก จ ำกัด
(มหำชน)โดยมีมูลค่ำโครงกำร จำนวน 106.50 ล้ำนบำท

ทั้งนี้เมื่อกำรดำเนินงำนแล้วเสร็ จตำมวัตถุประสงค์ สัญญำกิจกำรค้ำร่ วมจะสิ้นสุดลง
2. อนุมตั ิกรอบวงเงินกำรค้ ำประกันวงเงินกับสถำบันกำรเงินให้กบั กิจกำรค้ำร่ วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด
และ บริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 75 ของมู ล ค่ ำ โครงกำร โดยมอบอ ำนำจให้
กรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูพ้ ิจำรณำเป็ นครำวๆไป และต้อง
นำกลับมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) ทุก 3 เดือน
ต่อมำเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2561 กิจกำรค้ำร่ วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด ได้ทำสัญญำก่อสร้ำงกับบริ ษทั จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จำกัด (มหำชน) ซึ่ ง
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
10.2.1.2 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561
ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ลงนำมในสัญญำกิจกำรค้ำร่ วม ระหว่ำง บริ ษทั โซล่ำ
อีพีซีเอฟ จำกัด กับบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเข้ำร่ วมประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำจำนวน 5โครงกำร มูลค่ำรวม 694.26 ล้ำนบำท
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้รับงำนโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำรวม 352.75 ล้ำนบำท
10.2.1.3

ตำมที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จ ำกัด (มหำชน) ครั้ งที่ 4/2562 เมื่ อวันที่
12 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ

ซึ่งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรจัดตั้งบริ ษทั ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งใหม่ : บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด
(A2 Technologies Vietnam Company Limited)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ประเทศเวียดนำม
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ที่ปรึ กษำงำนก่อสร้ำง และรับก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำงๆ
: Room No.1114, Level 11, Deutsches Haus,
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
No.33 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City,
Vietnam
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 บำท แบ่งเป็ น
หุน้ สำมัญ จำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท (มีสิทธิ ออกเสี ยง 1 หุ ้น
ต่อ 1 เสี ยง)
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
: เรี ยกชำระงวดแรกในอัตรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
โครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้
: บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ ้นรวมจำนวน 100,000 หุ ้น หรื อ ร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน
แหล่งที่มำของเงินทุน
: เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
10.3 เงินลงทุนในบริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทูตรี วัฒน์ จากัด
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2561 ได้มี
มติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยดำเนินกำรดังนี้
1. อนุมตั ิลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน

: 75,000,000 บำท แบ่งเป็ น
- หุ ้ น สำมัญ จ ำนวน 3,825,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น ละ 10 บำท มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
- หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ จำนวน 3,675,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท มี สิทธิ ออกเสี ยง
1 หุน้ ต่อ 10,000 เสี ยง
37

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ทุนเรี ยกชำระแล้ว

: เรี ยกชำระงวดแรกในอัตรำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

โครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้

: บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถื อหุ ้นรวมจำนวน 7,499,997 หุ ้น หรื อร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2561
2. อนุ มตั ิกำรขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั กิ จกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด (ถื อหุ ้นสำมัญโดยบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด) จำนวน 3,825,000 หุ ้น มูลค่ำตำมบัญชี 10 บำท ต่อหุ ้น (ชำระแล้วมูลค่ำหุ ้นละ 2.50 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน
9,562,500 บำท) สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 51 (สิ ทธิออกเสี ยง 0.01%) ให้กบั บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ ก่อสร้ำง จำกัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จำกัด จ่ำยชำระรำคำจำนวนเงิน 9,562,500 บำท ในเดือนพฤษภำคม 2561
สัดส่วนกำรถือหุน้ และสิ ทธิในกำรออกเสี ยงของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นดังนี้
ประเภท/ ผู้ถือหุ้น
หุน้ บุริมสิทธิ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น
หุน้ สำมัญ
บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จำกัด

จานวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน (ร้ อยละ)

สิทธิออกเสียง

3,674,997
3

49.00
-

99.99
-

3,825,000
7,500,000

51.00
100.00

0.01
100.00

โดยผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ ได้รับเงิ นปั นผล และได้รับชำระค่ำหุ ้นเมื่อเลิกกิ จกำรหรื อชำระบัญชี ของบริ ษทั ก่ อนผูถ้ ือหุ ้น
สำมัญในอัตรำร้อยละ 203 ของทุนชำระแล้วของหุน้ บุริมสิ ทธิ น้ นั ทั้งนี้ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่หุ้น
สำมัญมีสิทธิออกเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง และหุน้ บุริมสิ ทธิ มีสิทธิออกเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 10,000 เสี ยง
ต่อมำเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั ย่อย ได้ทำสัญญำซื้ อขำยหุ ้นคืนจำกบริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ ก่อสร้ำง จำกัด
โดยก ำหนดรำคำซื้ อขำยหุ ้น ต่อหุ ้น เท่ ำ กับมูล ค่ำหุ ้น ที่ ชำระแล้ว และตกลงจะซื้ อขำยหุ ้นสำมัญหลังจำกโครงกำร
ก่อสร้ำงฯ ดำเนิ นกำรเสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ ก่อสร้ำง จำกัด ได้จำนำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ
เอทูตีรวัฒน์ จำกัด ไว้กบั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัดได้จ่ำยเงินมัดจำตำมสัญญำซื้อขำยหุน้ คืนจำนวน 9,562,500 บำท ณ วันที่ทำสัญญำ
ทั้งนี้ บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั ฯ เนื่ องจำกบริ ษทั มีอำนำจ
ควบคุมทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงิ นและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มำซึ่ ง
ประโยชน์จำกกิจกรรมของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
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10.4 เงินลงทุนในบริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2561 มีมติ
อนุ มตั ิให้บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที . จำกัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอเซี ย
พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) ลงทุนในบริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่
30 สิ งหำคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 200,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 5 บำท) โดยบริ ษทั
เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด) ถือหุ ้นจำนวน 199,997 หุ ้น หรื อร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน
10.5 ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญต่อกลุ่ม
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

บริ ษทั

บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
46.67
46.67

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2562
2561
166.56
166.56

153.09
153.09

กำไร (ขำดทุน) ที่แบ่งให้กบั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยใน
ระหว่ำงปี
2562
2561
13.47

เงินปั นผลจ่ำยให้กบั ส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมใน
ระหว่ำงปี
2562
2561

3.17

-

-

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่งมี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
2562
2561
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้ำของถือโดยบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม

19.83
350.79
95.26
61.94
113.82
99.60

4.33
355.46
110.29
69.67
95.91
83.93
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
2562
2561
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รำยได้รวม
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
งบกระแสเงินสดแบบย่อ
เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

63.79
(29.99)
33.80

35.91
(24.43)
11.48

27.57
(0.32)
(29.30)
(2.05)

22.84
(0.86)
(20.60)
1.38
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11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมำยเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

352,774,657.37
352,774,657.37
-

140,233,019.81
1,499,940.94
(33,992.52)
141,698,968.23
1,353,798.00
(1,737,701.34)

1,584,784,074.63
18,014,794.41
10,613,141.92
(20,578,281.41)
1,592,833,729.55
31,757,272.05
(30,600.00)
(116,690,026.82)

15,844,232.17
4,337,342.35
33,992.52
(1,684,068.06)
18,531,498.98
2,043,323.99
(5,586,868.31)

18,909,510.73
3,032,224.30
(4,096,571.57)
17,845,163.46
1,903,194.40
(33,644.86)

814,380.00
814,380.00
-

16,943,507.10
4,147,507.57
(12,813,802.13)
8,277,212.54
3,479,365.16
(7,724,499.21)
-

2,130,303,381.81
31,031,809.57
(2,200,660.21)
(26,358,921.04)
2,132,775,610.13
40,536,953.60
(7,755,099.21)
(124,048,241.33)

352,774,657.37

141,315,064.89

(64,722,837.53)
1,443,147,537.25

14,987,954.66

19,714,713.00

814,380.00

(3,956,015.47)
76,063.02

(68,678,853.00)
1,972,830,370.19

41

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)
อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมำยเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

-

(57,688,023.08)
(3,988,008.75)
170.88
(61,675,860.95)
(4,096,345.79)
1,734,367.30

(1,084,553,694.34)
(104,436,866.33)
18,478,836.29
(1,170,511,724.38)
(87,749,848.42)
30,600.00
111,437,091.58

(10,860,894.48)
(1,961,707.09)
(170.88)
1,608,058.17
(11,214,714.28)
(2,459,385.18)
5,565,476.94

(15,887,624.86)
(1,056,912.06)
4,096,567.57
(12,847,969.35)
(1,335,691.82)
-

(45,069.74)
(162,875.80)
(207,945.54)
(162,875.80)
-

-

(1,169,035,306.50)
(111,606,370.03)
24,183,462.03
(1,256,458,214.50)
(95,804,147.01)
30,600.00
118,736,935.82

-

(64,037,839.44)

51,953,084.98
(1,094,840,796.24)

(8,108,622.52)

(14,183,661.17)

(370,821.34)

-

51,953,084.98
(1,181,541,740.71)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 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

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

352,774,657.37

77,277,225.45

348,306,741.01

6,879,332.14

5,531,051.83

443,558.66

76,063.02

791,288,629.48

ค่ าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

111,606,370.03
95,804,147.01
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
(หมำยเหตุ 9)
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวื่ยนอื่น
(หมำยเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

40,170,032.37
40,170,032.37
-

113,112,741.76
113,112,741.76
1,135,968.00
(1,737,701.34)

1,334,859,725.17
17,306,673.41
10,083,141.92
(9,290,020.72)
1,352,959,519.78
3,222,294.09
(30,600.00)
(114,767,693.31)

10,458,449.72
1,201,475.23
(1,313,166.18)
10,346,758.77
195,440.75
(5,582,868.31)

17,100,510.73
(4,096,571.57)
13,003,939.16
1,132,794.40
(33,644.86)

16,630,877.10
3,857,507.57
(12,252,792.13)
8,235,592.54
3,040,234.94
(7,319,812.01)
-

1,532,332,336.85
22,365,656.21
(2,169,650.21)
(14,699,758.47)
1,537,828,584.38
8,726,732.18
(7,350,412.01)
(122,121,907.82)

(35,985,805.56)

(110,576,242.48)

(1,176,660,683.03)

(4,250,081.21)

(8,053,088.70)

-

(1,335,525,900.98)

4,184,226.81

1,934,765.94

(64,722,837.53)
-

709,250.00

6,050,000.00

(3,956,015.47)
-

(68,678,853.00)
12,878,242.75
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)
อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 9)
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวื่ยนอื่น (หมำยเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

-

(55,422,470.57)
(2,969,871.19)
(58,392,341.76)
(2,973,706.13)
1,734,367.30
59,110,725.75
(520,954.84)

(914,706,682.65)
(98,614,102.05)
8,448,454.41
(1,004,872,330.29)
(80,563,564.63)
30,600.00
109,707,758.03
923,744,451.91
51,953,084.98
-

(9,212,218.86)
(558,193.27)
1,313,164.18
(8,457,247.95)
(581,243.80)
5,564,436.21
2,764,809.54
(709,246.00)

(15,555,562.03)
(178,154.56)
4,096,567.57
(11,637,149.02)
(251,360.04)
5,838,510.06
(6,049,999.00)

-

(994,896,934.11)
(102,320,321.07)
13,858,186.16
(1,083,359,069.02)
(84,369,874.60)
30,600.00
117,006,561.54
991,458,497.26
51,953,084.98
(7,280,199.84)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 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

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4,184,226.81

1,413,811.10

-

4.00

1.00

-

5,598,042.91

ค่ าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

102,320,321.07
84,369,874.60
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กลุ่มบริ ษทั ได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงและเครื่ องจักรมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จำนวน 274.30
ล้ำนบำท และ 318.10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไปค้ ำประกันสิ นเชื่อกับธนำคำรพำณิ ชย์
รำคำทุนของสิ นทรัพย์ที่คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ของงบกำรเงินรวม
มีจำนวน 62.83 ล้ำนบำท และ 561.68 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจำนวน 505.19 ล้ำนบำท และ 506.84 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
12. สิทธิจากสัญญาขายนา้ ดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
153,907,038.72
(5,665,289.77)
148,241,748.95
(5,665,289.78)
142,576,459.17

มูล ค่ ำ ของสิ ท ธิ จ ำกสัญญำขำยน้ ำดิ บ ถื อ ตำมรำยงำนของผูป้ ระเมิ น รำคำอิ สระ ลงวัน ที่ 23 มิ ถุ น ำยน 2559 ซึ่ ง ประเมิ น มู ล ค่ ำ
ของโครงกำรตำมวิธีรำยได้ โดยใช้สมมติฐำนจำกจำนวนปริ มำณน้ ำขั้นต่ ำที่ กำหนดไว้ตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิ บ ตำมระยะเวลำ
ที่เหลือของสัญญำขำยน้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หักมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ฝ่ ำยบริ หำรประมำณกำรระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิจำกสัญญำขำยน้ ำดิบ เริ่ มนับจำกระยะเวลำที่บริ ษทั ฯ มีอำนำจ
ควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้นสุดเมื่อหมดระยะเวลำตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน โดยค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ในกำไร
หรื อขำดทุนโดยวิธีเส้นตรง
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
13. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 9)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 9)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

11,914,323.29
337,357.42
12,251,680.71
1,103,478.32
(5,043,895.54)
8,311,263.49

11,556,068.52
16,435.93
11,572,504.45
(5,043,895.54)
(61,935.93)
6,466,672.98

(11,515,690.93)
(294,532.43)
(11,810,223.36)
(325,567.82)
5,043,849.54
(7,091,941.64)

(11,432,278.27)
(124,113.72)
(11,556,391.99)
(4,108.73)
5,043,849.54
49,979.20
(6,466,671.98)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

441,457.35
1,219,321.85

16,112.46
1.00

ค่ าตัดจาหน่ ายทีอ่ ยู่ในกาไรขาดทุนสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

294,532.43
325,567.82

124,113.72
4,108.73
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
14. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี-สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
(35,867,922.60) (37,048,389.99)
(35,867,922.60) (37,048,389.99)
-

-

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ เกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2562 และ
2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รำยจ่ำย) / รำยได้ใน
ณ วันที่ 1
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ส่วนของ
ณ วันที่ 31
มกรำคม 2562
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุน้
ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
รำยได้รอกำรรับรู ้ทำงบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

(37,048,389.99)
(37,048,389.99)

1,180,467.39
1,180,467.39

-

- (35,867,922.60)
- (35,867,922.60)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รำยจ่ำย) / รำยได้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ส่วนของ
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุน้

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
รำยได้รอกำรรับรู ้ทำงบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

-

-

-

-

-

(38,228,857.37)
(38,228,857.37)

1,180,467.38
1,180,467.38

-

- (37,048,389.99)
- (37,048,389.99)

ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
จำกกำรเกิ ด ผลแตกต่ำ งชั่วครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

2561

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

54,649,107.03

32,966,207.23

17,968,526.97

12,384,152.73

54,649,107.03

32,966,207.23

17,968,526.97

12,384,152.73
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลกลำงปี / จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ำยใช้สิทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2562
12,732,552.84
54,649,107.03
(16,135,295.91)
(51,246,363.96)
-

2561
130,546.23
32,966,207.23
(5,780,855.22)
(14,583,345.40)
12,732,552.84

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
8,836,041.49
17,968,526.97
12,384,152.73
(12,238,784.56)
(14,565,783.90)
(3,548,111.24)
8,836,041.49

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้ที่ไม่ถือเป็ นรำยได้/ ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
ภำษีเงินได้กำไรระหว่ำงกัน
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ
ผลประโยชน์จำกกิ จกำรที่ ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้
นิติบุคคล
ผลขำดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
กิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
กิจกำรที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
นิติบุคคล
2562
2561
2562
2561
30,209,580.90
306,962,396.76
227,331,367.17
20%
20%
20%
6,041,916.18
61,392,479.35
45,466,273.43
-

81,239.92
-

1,541,425.06
(2,867,589.94)
1,042,511.56
(6,843,282.37)

1,218,616.84
(395,235.66)
1,033,032.01
(14,375,079.54)

-

(6,123,156.10)

-

-

-

(6,041,916.18)
-

383,563.37
(6,743,372.32)
54,649,107.03

18,600.15
(12,500,066.20)
32,966,207.23
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษี
รำยได้ที่ไม่ถือเป็ นรำยได้/ ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ
ผลประโยชน์จำกกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
ผลขำดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
กิจกำรที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
นิติบุคคล
2562
2561
2562
2561
30,209,580.90
101,829,354.16
118,941,213.42
20%
20%
20%
6,041,916.18
20,365,870.83
23,788,242.68
-

81,239.92
-

379,246.08
(2,776,589.94)
-

663,402.20
(360,235.66)
(11,707,256.49)

-

(6,123,156.10)

-

-

-

(6,041,916.18)
-

(2,397,343.86)
17,968,526.97

(11,404,089.95)
12,384,152.73

สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่มิได้รับรู ้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ผลขำดทุนสะสม
หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

8,405,131.61
4,812,449.58
13,217,581.19

14,851,689.72
3,156,874.21
18,008,563.93

1,088,221.13
1,088,221.13

2,641,237.00
2,641,237.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 งบกำรเงินรวมไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีของบริ ษทั ย่อยบำงแห่ งจำนวน 13.22 ล้ำนบำท และ 18.01 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบเฉพำะของบริ ษทั จำนวน
1.09 ล้ำนบำท และ 2.64 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) เนื่องจำกฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริ ษทั จะมี
กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ำว และหรื อว่ำอำจไม่ได้ใช้เป็ นรำยกำรหักทำงภำษีในอนำคต
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ซึ่ งไม่ได้นำไปรวมในกำรคำนวณสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เพื่อรับรู ้ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
42,025,658.06
74,258,448.60
-

-

15. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
ประเภทเงินฝำก
ภำระหลักประกัน
– ออมทรัพย์
กำรรับเงินค่ำจ้ำง
ล่วงหน้ำ
– ฝำกประจำ
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อค้ ำประกัน
สัญญำซื้อขำยน้ ำดิบ
Fleet Card
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวืย่ นอื่น (หมำยเหตุ 11)

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

14,304,897.43

14,198,919.25

-

-

526,840.36
2,940,186.40
616,065.94
18,387,990.13
36,785,770.19

522,430.22
2,909,937.60
550,345.11
18,181,632.18
11,606,493.49

114,000.00

945,169.50

16,725,768.02
71,899,528.34

29,788,125.67

16,725,768.02
16,839,768.02

945,169.50
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
รวม

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2562
2561
MOR
MOR
3.40
-

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
4,904,223.99
4,940,739.11
46,324,045.00
226,786,922.42
278,015,191.41
4,940,739.11

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2562
2561
-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอยูใ่ นรู ปของตัว๋ สัญญำใช้เงินอำยุ 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรพำณิ ชย์หลำยแห่ งจำนวน 7 ล้ำนบำท
และจำนวน 37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 2 ล้ำนบำท และ 32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (ตัว๋ สัญญำใช้เงิน) ค้ ำประกัน โดยที่ดินของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 11)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

98,196,805.59
(51,872,760.59)
46,324,045.00

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5.1)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เช็คจ่ำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นทรัพย์ – กิจกำรอื่น
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 29)
เงินสดรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
เงินสดรับล่วงหน้ำตำมสัญญำบริ กำร
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
– เจ้ำหนี้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5.1)
– เงินมัดจำค่ำที่ดิน – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 5.1)
– เจ้ำหนี้อื่น – กิจกำรอื่น
– เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
– ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
– ผลประโยชน์พนักงำนระยะสั้นค้ำงจ่ำย
– อื่นๆ
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
526,437,367.19
767,082,408.43
127,283,163.25
61,018,908.58
5,854,905.89
7,123,580.99
396,240.00
13,247,655.83
24,080,256.56
75,468,171.40
566,666.70
14,659,835.72
-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
24,102,233.76
14,296,006.68
46,845,795.27
70,175,914.75
396,240.00
-

-

-

-

80,000,000.00

5,242,978.20
48,593,997.86
2,909,431.87
20,063,135.12
3,082.50
775,694,820.86

4,956,931.58
6,874,455.32
3,570,839.87
22,116,921.35
824,647.92
962,680,761.27

100,000,000.00
2,809,917.94
12,961,694.20
1,573,993.61
17,323,976.56
205,617,611.34

3,235,499.48
2,571,891.35
2,784,650.34
18,799,817.74
821,565.42
193,081,585.76

18. เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกูย้ มื จำกบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5.1)
เงินกูย้ มื จำกบริ ษทั อื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
73,985,115.88
71,318,602.26
73,985,115.88
71,318,602.26

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
100,007,328.77
100,007,328.77
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
19. เงินกู้ยืมระยะยาว
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

69,501,768.38
2,105,114.26
71,606,882.64
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
(8,100,000.00)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
(1,153,315.37)
(9,253,315.37)
62,353,567.27

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561

77,601,768.45
3,211,961.64
80,813,730.09

-

-

(8,100,000.00)
(1,123,051.75)
(9,223,051.75)
71,590,678.34

-

-

19.1 เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

69,501,768.38
(8,100,000.00)
61,401,768.38

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561

77,601,768.45
(8,100,000.00)
69,501,768.45

-

-

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
77,601,768.45
(8,100,000.07)
69,501,768.38

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงิ นกูย้ ืมระยะยำวมีรำยละเอียด อัตรำดอกเบี้ ยและระยะเวลำชำระคืนสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

วงเงิน
1

วงเงิน
(หน่วย : ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
210
210

ระยะเวลำ

กันยำยน 2560 – ธันวำคม 2567

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
MLR ต่อปี

-

-

-

-

-

-

กำรชำระหนี้
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2561
– 2563 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 900,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561
– 2563 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 900,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2564
– 2565 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 1,500,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564
– 2565 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 1,500,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2566
– 2567 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 2,000,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566
– 2567 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 2,000,000 บำท และ
ต้องชำระหนี้ ที่เหลือทั้งหมดให้
เสร็ จสิ้ นภำยในเดือนธันวำคม 2567

เงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น วงเงิ น 210 ล้ำนบำท เป็ นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีหลักประกันกำรกูย้ ืมดังนี้
1. จดจำนองที่ ดินของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 11)
2. เงิ นฝำกประจำของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 15)
3. กรรมกำรของบริ ษทั ย่อยร่ วมค้ ำประกัน
4. มอบอำนำจกำรรับเงิ นจำกบริ ษทั จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จำกัด (มหำชน)
สัญญำเงิ นกูย้ ืมข้ำงต้นมีขอ้ กำหนดบำงประกำรที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิต ำมเกี่ ยวกับกำรจ่ำ ยเงิ นปั นผล กำรรัก ษำอัต รำส่ วนทำงกำรเงิ น
กำรให้บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกูย้ ืมเงิ น กำรก่อหนี้ สินเพิ่มและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำปรับปรุ ง โครงสร้ำงหนี้ กบั สถำบันกำรเงิ น ดังกล่ำว โดยบริ ษทั ย่อยจะต้อง
ชำระคืนเงิ นต้นตั้งแต่เดื อนมกรำคม 2561 ถึงเดื อนธันวำคม 2567 อัตรำดอกเบี้ ยร้อยละ MLR และให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด ค้ ำประกันเงิ นกูย้ ืม โดยไม่คิดค่ำธรรมเนี ยมระหว่ำงกัน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภำยใต้สัญญำปรับ ปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ดงั กล่ำว บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขที่ สำคัญ ดังนี้
1. ไม่ลดทุนจดทะเบี ยน หรื อเข้ำควบกับนิ ติบุคคลอื่น หรื อจัดตั้งนิ ติบุคคลอื่นเพื่อดำเนิ นงำนแทน หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอื่น
ด้วยประกำรใดๆ ก็ตำม เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อจำกธนำคำรก่อน
2. ไม่จ่ำยเงิ นปั นผลไม่ว่ำเฉพำะกำลหรื อประจำปี หรื อแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่ว่ำรำยใด
รำยหนึ่งหรื อทั้งหมด และไม่วำ่ จะจ่ำยทำงใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อจำกธนำคำรก่อน
19.2 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
2,251,770.62
3,471,991.70
(146,656.36)
(260,030.06)
2,105,114.26
3,211,961.64
(1,153,315.37)
(1,123,051.75)
951,798.89
2,088,909.89

บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่งเพื่อเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำ
เป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 4 ปี และสัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ไม่เกิน 1 ปี
2562
2561
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ / เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

1.22
(0.07)
1.15

1.22
(0.10)
1.12

งบกำรเงินรวม
1 - 4 ปี
2562
2561
1.03
(0.08)
0.95

2.25
(0.16)
2.09

รวม
2562
2.25
(0.15)
2.10

2561
3.47
(0.26)
3.21

56

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
20. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบกำไรขำดทุน
และกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน

31 ธันวำคม 2562
ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น

12,918,329.08

2,866,041.99

15,784,371.07

7,925,135.02

2,749,073.00

10,674,208.02

2,038,288.00
615,204.00

516,939.91
77,255.90

2,555,227.91
692,459.90

1,358,835.13
282,839.21

471,518.02
55,880.04

1,830,353.15
338,719.25

-

-

-

-

674,570.93

674,570.93

3,277,257.05

-

3,277,257.05

-

-

-

ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์
2,657,931.99
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
21,507,010.12
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

(905,000.00)
2,555,237.80

2,657,931.99
(905,000.00)
24,062,247.92

3,351,519.72
12,918,329.08

(1,085,000.00)
2,866,041.99

3,351,519.72
(1,085,000.00)
15,784,371.07

ยอดคงเหลือต้นปี
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำรวัดมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น
กำรแก้ไขในโครงกำร
ผลประโยชน์พนักงำนหลัง
ออกจำกงำน

31 ธันวำคม 2561
ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น

เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน

รวม

รวม
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562
เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน
ยอดคงเหลือต้นปี

31 ธันวำคม 2561

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น

เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน

รวม

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น

รวม

10,864,236.02

2,341,948.99

13,206,185.01

6,780,298.03

2,248,889.00

9,029,187.03

1,038,049.00

427,644.91

1,465,693.91

520,544.05

391,059.02

911,603.07

502,101.00

63,464.90

565,565.90

219,754.93

45,965.04

265,719.97

-

-

-

-

566,035.93

566,035.93

2,952,760.03

-

2,952,760.03

-

-

-

-

-

-

3,343,639.01

-

3,343,639.01

(9,993,872.69)
5,363,273.36

(2,065,226.49)
(690,000.00)
77,832.31

(12,059,099.18)
(690,000.00)
5,441,105.67

10,864,236.02

(910,000.00)
2,341,948.99

(910,000.00)
13,206,185.01

ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำรวัดมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น
กำรแก้ไขในโครงกำร
ผลประโยชน์พนักงำนหลัง
ออกจำกงำน
ส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ผลประโยชน์พนักงำนที่โอนย้ำยให้
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ. ที. จำกัด
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย

1,797,147.98
214,659.47
3,315,027.63
1,198,109.78
6,524,944.86

1,137,688.03
35,719.88
1,065,177.47
605,057.95
2,843,643.33

2,657,931.99

3,351,519.72
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย

1,492,799.54
214,659.47
2,078,451.05
1,198,109.78
4,984,019.84

934,856.06
35,719.88
537,919.08
234,863.95
1,743,358.97

-

3,343,639.01

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำง
เลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน นั้นได้
ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมำยดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป ซึ่ ง
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน บริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดี ตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที ในงบกำไรขำดทุ นในงวดที่ กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
งบกำรเงินรวม จำนวน 3.31 ล้ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 2.95 ล้ำนบำท
ข้อสมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในกำรคำนวณประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์
ของพนักงำนมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรลำออก
เกษียณอำยุ

31 ธันวำคม 2562
1.84 - 3.56
2.05 - 8.66
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี

31 ธันวำคม 2561
2.92 - 3.56
2.05 - 9.81
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรลำออก
เกษียณอำยุ

31 ธันวำคม 2562
3.15 - 3.38
2.05 - 4.20
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี

31 ธันวำคม 2561
3.15 - 3.38
2.05 - 4.20
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี

กำรวิเ ครำะห์ค วำมอ่อ นไหวของข้อ สมมติฐ ำนหลัก ในกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ประกัน ภัยซึ่ ง มีผ ลกระทบเพิ่ม ขึ้ น (ลดลง)
ต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน

(หน่วย : บำท)
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรณี อตั รำเพิ่มขึ้น
กรณี อตั รำลดลง
กรณี อตั รำเพิ่มขึ้น
กรณี อตั รำลดลง
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
(1,322,407.00)
1,444,372.00
(865,443.00)
938,097.00
1,329,459.00
(1,229,135.00)
889,373.00
(826,611.00)
(1,485,335.00)
1,612,544.00
(1,001,091.00)
1,075,546.00

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เนื ่ อ งจำกเป็ นกำรยำกที ่ ก ำรเปลี ่ย นแปลงข้อ สมมติฐ ำนต่ำ งๆที ่ เ กิ ด ขึ้ น แยกต่ำ งหำกจำกข้อ สมมติฐ ำนอื ่น ซึ่ ง อำจมี
ควำมสัมพันธ์กนั
กำรวิเ ครำะห์ก ำรครบกำหนดของจำนวนเงิ น ผลประโยชน์ที่ ต อ้ งจ่ำ ยในอนำคตก่อ นคิด ลด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562
มีรำยละเอียดดังนี้

ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2,287,470.00
9,788,992.00
28,433,092.00

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1,876,575.00
7,394,618.00
15,517,774.00

21. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี
จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
สำรองตำมกฎหมำยนี้ จะนำไปจ่ำยเป็ นเงิ นปั นผลไม่ได้
60

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
22. เงินปันผลจ่ าย
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กำยน 2562 มีมติอนุ มตั ิจ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำล
จำกผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2561 ในอัตรำหุ ้นละ 0.10 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิ น 65,999,996.20 บำท ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้น โดยกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิ กำยน 2562 และบริ ษทั ได้จ่ำยให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2562
23. กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญที่ ออกจำหน่ ำยแล้วระหว่ำงปี
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
กำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (หน่วย:บำท) 238,743,093.26 221,421,591.14
83,860,827.19
136,766,641.59
จำนวนหุน้ สำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หน่วย : หุน้ )
659,999,862
659,999,862
659,999,862
659,999,862
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท/หุน้ )
0.36
0.34
0.13
0.21
24. ข้ อมูลแยกตามส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัทได้น ำเสนอข้อ มู ล ทำงกำรเงิ นจ ำแนกตำมส่ ว นงำนธุ ร กิ จ โดยพิ จ ำรณำจำกระบบกำรบริ หำร กำรจัด กำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดส่วนงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน และสิ นทรัพย์ตำมส่วนงำน รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงำน หรื อที่สำมำรถปั นส่วน
ให้กบั ส่วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยกำรที่ไม่สำมำรถปั นส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รำยได้อื่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร และต้นทุนทำงกำรเงิน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยละเอียดข้อมูลแยกตำมส่วนงำนดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ2561 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนขำยและต้นทุนให้บริ กำร
กำไรขั้นต้น
รายได้และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ปันส่ วน :
รำยได้อื่น
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอี่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่ วิศวกรรมและก่อสร้ำง
กำรบริ หำรจัดกำร
มีควำมเที่ยงตรงสู ง
(EPC)
ทรัพยำกรน้ ำ
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
853.64 990.71 1,870.79 1,450.40 63.72
35.71 2,788.15 2,476.82
(652.88) (748.39) (1,644.25) (1,285.65) (18.46) (13.01) (2,315.59) (2,047.05)
200.76 242.32
226.54
164.75 45.26
22.70
472.56
429.77
22.52
(5.33)
(173.37)
(1.24)
(8.18)
306.96
(54.65)
252.31

3.67
(5.33)
(161.90)
(0.12)
(8.55)
257.54
(32.97)
224.57

(2.66)
(2.66)
249.65

(3.35)
(3.35)
221.22

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกระทบยอดรำยกำรสิ นทรัพย์ และรำยกำรอื่นๆ ที่มีสำระสำคัญของแต่ละส่วนงำนกับจำนวนรวมของ
กลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ ทธิจำกสัญญำขำยน้ ำดิบ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่มี
ควำมเที่ยงตรงสู ง
2562
2561
383.24
476.26
0.10
0.01
23.40
2.91
406.74
479.18

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
วิศวกรรมและก่อสร้ำง
กำรบริ หำรจัดกำร
(EPC)
ทรัพยำกรน้ ำ
2562
2561
2562
2561
29.23
15.46
378.82
384.58
142.58
148.24
1.11
0.42
0.01
0.01
39.98
28.10
8.51
8.34
70.32
43.98
529.92
541.17

รวม
2562
791.29
142.58
1.22
71.89
1,006.98

2561
876.32
148.24
0.44
39.35
1,064.35
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กาไรขั้นต้ นของแต่ ละส่ วน
งำนภูมิศำสตร์เกิดขึ้นจำกยอดขำยหักด้วยต้นทุนขำย ซึ่ งคำนวณจำกกำไรขั้นต้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ นทรัพย์อื่นๆ
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ สิ นค้ำคงเหลือ และอื่นๆ
ลูกค้ ารายใหญ่
งบเฉพำะกิจกำร
สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธันวำคม 2562 มี ลู ก ค้ำ รำยใหญ่ จ ำนวน 1 รำย จำกกำรจำหน่ ำ ยในประเทศเป็ นรำยได้
จำกผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์จำนวนเงิน 93.66 ล้ำนบำท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ไม่มีลูกค้ำรำยใหญ่
บริ ษทั ย่อย
ลูกค้ำรำยใหญ่สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จำนวน 2 รำย และ 1 รำย ตำมลำดับ จำกกำรจำหน่ ำย
ในประเทศและเป็ นรำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำงและค่ำที่ ปรึ กษำ จำนวนเงิ น 1,374.91 ล้ำนบำท และ 803.27 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมศิ าสตร์
รำยได้จำกกำรขำยจำแนกตำมส่ วนงำนภูมิศำสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ประเทศไทย
ต่ำงประเทศ
งบกำรเงินรวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รำยได้จำกกำรขำย
2,645.21
2,312.14
142.94
164.68
2,788.15
2,476.82
25. สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำนวน 2 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 27, 28, 29, 36(1) สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงกำร
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มมีกำหนด 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับส่งเสริ มตำมรำยละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริษัทฯ
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการทีส่ ่ งเสริม

วันทีเ่ ริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1257(2)/2554

25 กุมภำพันธ์ 2554

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

1 กรกฎำคม 2554

30 มิถุนำยน 2561

ลงวันที่
9 พฤศจิกำยน 2560

ประเภทกิจการทีส่ ่ งเสริม
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ

วันทีเ่ ริ่มมีรายได้
ยังไม่ได้เริ่ มใช้

วันหมดอายุ
ยังไม่ได้เริ่ มใช้

ส่ วนของบริษัทย่ อย
บัตรส่ งเสริมเลขที่
60-1247-0-001-2
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงธุรกิจที่ได้รับกำรส่งเสริ มลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
รำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กิจกำรได้รับกำรส่ งเสริ ม
2562
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่ปรึ กษำ
รำยได้จำกค่ำก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรขำยน้ ำดิบ
รำยได้อื่น – เศษซำก**
รำยได้อื่น
รวม

กิจกำรไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม

รวม

2561

2562

2561

2562

2561

-

310,273,456.22
5,644,230.44

1,023,433,552.23
51,000,000.00
1,650,001,492.89
63,716,482.05
12,259,008.00

689,184,197.58
1,441,651,866.27
35,710,103.95
14,085,497.06

1,023,433,552.23
51,000,000.00
1,650,001,492.89
63,716,482.05
12,259,008.00

999,457,653.80
1,441,651,866.27
35,710,103.95
19,729,727.50

-

1,236,262.62
317,153,949.28

22,519,870.01
2,822,930,405.18

2,435,121.10
2,183,066,785.96

22,519,870.01
2,822,930,405.18

3,671,383.72
2,500,220,735.24
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจกำรได้รับกำรส่ งเสริ ม
2562
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้อื่น – เศษซำก**
รำยได้อื่น
รวม

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กิจกำรไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม

รวม

-

2561
310,273,456.22
5,644,230.44

2562
918,517,508.59
12,259,008.00

2561
680,440,936.12
14,085,497.06

2562
918,517,508.59
12,259,008.00

2561
990,714,392.34
19,729,727.50

-

1,236,262.62
317,153,949.28

10,043,040.21
940,819,556.80

314,238.35
694,840,671.53

10,043,040.21
940,819,556.80

1,550,500.97
1,011,994,620.81

**รำยได้อื่น – เศษซำกแสดงรำยกำรในกำไรหรื อขำดทุนโดยสุทธิกบั ต้นทุนขำย

64

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญดังนี้
(หน่วย : บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำ
ระหว่ำงผลิต
29,442,623.24
160,892.39
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
308,911,767.48 365,964,837.74
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง
1,478,197,159.83 1,276,882,844.54
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 304,460,951.27 301,357,022.36
ค่ำเสื่ อมรำคำ
95,804,147.01 111,606,370.03
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
325,567.82
294,532.43

51,207,988.72
297,404,088.14
218,727,511.71
84,369,874.60
4,108.73

8,410,741.31
350,414,311.25
221,005,077.68
102,320,321.07
124,113.72

27. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญา
สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 1
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2557 บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทำสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิบกับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่หนึ่ ง
ภำยใต้เงื่ อนไขของสัญญำ บริ ษทั ย่อยตกลงที่ จะซื้ อขำยน้ ำดิ บให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำวและปฎิ บตั ิตำมเงื่ อนไขที่ กำหนดไว้
ในสัญญำ โดยสัญญำมีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลำ 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้ครั้งละ 10 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง (รวมอำยุ
สัญญำ 30 ปี ) โดยเริ่ มต้นนับแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
โดยบริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขำยน้ ำดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำว ในปริ มำณขั้นต่ำไม่นอ้ ยกว่ำปี ละ 8 – 12 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
สัญญาเช่ าทีด่ นิ ต่ างตอบแทนพิเศษ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินต่ำงตอบแทนพิเศษกับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่หนึ่ ง
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำ บริ ษทั ตกลงที่ให้เช่ำที่ดินของบริ ษทั ย่อยบำงส่วน และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ สัญญำฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 9 สิ งหำคม 2560 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลำ 30 ปี นับจำกวันที่เริ่ มต้น
สัญญำ
สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทำสัญญำขำยน้ ำดิบ กับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่สอง
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำ บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขำยน้ ำดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำว ในปริ มำณขั้นต่ำไม่นอ้ ยกว่ำปี ละ 5 – 8
ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็ นระยะเวลำ 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2590 และบริ ษทั ย่อย
ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
28. หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
28.1 ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่ อจากสถาบันการเงิน
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิน
(หน่วย)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ล้ำนบำท
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต*/ **
ล้ำนบำท
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ล้ำนบำท
วงเงินกูย้ มื ระยะยำว
ล้ำนบำท
วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน**
ล้ำนบำท
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

สกุลเงิน
(หน่วย)
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ

31 ธันวำคม 2562
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
7.00
4.90
2.10
30.00
30.00
30.00
30.00
450.00
94.96 355.04
13.38
7.93
5.45
0.63
0.63

31 ธันวำคม 2561
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
37.00
4.94
32.06
220.00
1.36
218.64
120.00
120.00
147.08
70.13
76.95
1.24
1.24

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
2.00
2.00
32.00
32.00
30.00
30.00
40.00
1.36
38.64
30.00
30.00 120.00
120.00
4.50
4.41
0.09
6.00
4.41
1.59
0.63
0.63
1.24
1.24

* วงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน เป็ นวงเงินสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ใหญ่
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันเงิ นเพื่อ ค้ ำประกันกำรรั บเงิ น ค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
ตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อ
ค้ ำประกัน จำนวน 162.67 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับงำนก่อสร้ำง
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่
จำกัด (มหำชน) จำนวน 27.05 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 62.20 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดยบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ
จำกัด ได้นำหุน้ สำมัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 13.45 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
**

เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรแห่ งหนึ่ ง ประกอบด้วย
สิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่ อค้ ำประกันจำนวน 70 ล้ำนบำท และสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจำนวน 180
ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรสนับสนุ นโครงกำรและเป็ นทุ นหมุนเวียน อัตรำดอกเบี้ ยเท่ ำกับอัตรำดอกเบี้ ยอัตรำตลำด
(MONEY MARKET RATE) ค้ ำประกันโดย บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน), บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ
จำกัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิวงเงินจำกวงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติมจำก จำนวน 250 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน
470 ล้ำนบำท โดยสำมำรถแบ่งวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ ดังนี้
1. วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จำนวน 450 ล้ำนบำท
2. วงเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยง ซึ่ งกำหนดวงเงินควำมเสี่ ยงในกำรชำระหนี้ ก่อนกำหนด (Pre – Settlement Limit) 20
ล้ำนบำท
ทั้งนี้ บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด สำมำรถใช้วงเงินสิ นเชื่อร่ วมได้ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้ำนบำท
โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ เกี่ยวกับกำรขอเบิกสิ นเชื่อดังนี้
1. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ต้องโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมมูลค่ำงำนที่จำ้ ง
ตำมโครงกำรสัญญำหรื อตำมค่ำงวดสุ ทธิ หลังหักเงิ นรับล่วงหน้ำให้แก่ ธนำคำรตำมรู ปแบบที่ ธนำคำรกำหนด
เฉพำะงำนโครงกำรที่มูลค่ำสูงกว่ำ 30 ล้ำนบำทหรื อระยะเวลำโครงกำรที่เกินกว่ำ 9 เดือน
2. กรณี เบิ กใช้สินเชื่ อค้ ำประกัน ประเภทกำรรับเงิ นล่วงหน้ำ ก่ อนกำรจัดทำสัญญำหลักประกันให้ไว้กบั ธนำคำร
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ต้องจัดทำสัญญำโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องและ/หรื อต้องจดทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจ
ตำมสัญญำโครงกำรงำนนั้นตำมรู ปแบบที่ธนำคำรกำหนด
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
ค้ ำประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบำงส่ วนของบริ ษทั ย่อย สำหรับวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 100.05 ล้ำนบำท
ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ร่ วมค้ ำประกันโดย บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำ
ร้อยละ 22.12) โดยบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 25.50 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ค้ ำประกันหนี้ สินตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นให้แก่
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19.1)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
28.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์และบริ กำรอื่นๆ โดยสัญญำ
มีอำยุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวดังนี้

จะครบกำหนดภำยใน 1 ปี
จะครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
8,352,658.92
25,552,370.32
4,167,500.00
23,729,901.92
12,520,158.92
49,282,272.24

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
3,148,200.00
2,639,400.00
5,787,600.00

28.3 ภาระผูกพันตามสัญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำงที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บำท)

สัญญำก่อสร้ำง

จำนวน
ผูร้ ับเหมำ
(สัญญำ)
95

งบกำรเงินรวม
จ่ำยชำระ

มูลค่ำตำมสัญญำ
1,347,186,068.04

คงเหลือ

(1,103,005,253.99)

244,180,814.05

29. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญาก่อสร้ าง
กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับมูลค่ำงำนตำมสัญญำที่สำคัญดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำงำนตำมสัญญำต้นปี
บวก รับงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำระหว่ำงปี
หัก สัญญำที่ยกเลิกระหว่ำงปี
หัก สัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงปี
มูลค่ำงำนตำมสัญญำสิ้นปี
มูลค่ำงำนตำมสัญญำที่ทำแล้ว (ยังไม่ปิดงำน)
มูลค่ำงำนตำมสัญญำคงเหลือ – สุทธิ

31 ธันวำคม 2562
2,970,104,289.91
339,981,097.60
(10,440,884.78)
(793,095,690.39)
2,506,548,812.34
(2,262,457,235.05)
244,091,577.29

31 ธันวำคม 2561
2,252,000,000.00
990,325,789.91
(14,921,500.00)
(257,300,000.00)
2,970,104,289.91
(1,405,551,432.55)
1,564,552,857.36
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญำก่อสร้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)

รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นรำยได้ตน้ ปี
บวก รำยได้ตำมสัญญำที่รับรู ้ระหว่ำงปี
หัก รำยได้ตำมสัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงปี
รำยได้ตำมสัญญำสะสมสิ้นปี

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
1,405,551,432.55
221,052,221.50
1,650,001,492.89
1,441,799,211.05
(793,095,690.39)
(257,300,000.00)
2,262,457,235.05
1,405,551,432.55

ต้นทุนตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นต้นทุนต้นปี
บวก ต้นทุนตำมสัญญำที่รับรู ้ระหว่ำงปี
หัก ต้นทุนตำมสัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงปี
ต้นทุนตำมสัญญำสะสมสิ้นปี

1,245,045,083.15
1,478,197,159.83
(685,812,680.71)
2,037,429,562.27

171,353,419.94
1,277,132,844.54
(203,441,181.33)
1,245,045,083.15

กำไรตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นกำไรต้นปี
บวก กำไรตำมสัญญำที่รับรู ้ระหว่ำงปี
ขำดทุนตำมสัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงปี
หัก กำไรตำมสัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงปี
กำไรตำมสัญญำสะสมสิ้นปี

160,506,349.40
171,804,333.06
48,504.67
(107,331,514.35)
225,027,672.78

49,698,801.56
164,666,366.51
(53,858,818.67)
160,506,349.40

830,749,471.88
(13,247,655.83)
1,650,001,492.89
(1,973,374,804.01)
494,128,504.93

30,573,802.77
1,441,651,866.27
(654,723,852.99)
13,247,655.83
830,749,471.88

มูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จแล้วที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บต้นปี
รำยได้รับล่วงหน้ำต้นปี
บวก รำยได้ตำมสัญญำที่รับรู ้ระหว่ำงปี
หัก รำยได้ที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำระหว่ำงปี
รำยได้รับล่วงหน้ำสิ้นปี (หมำยเหตุ 17)
มูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จแล้วที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บสิ้นปี (หมำยเหตุ 7)

(หน่วย : บำท)

รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นรำยได้
ต้นทุนตำมสัญญำก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
กำไรที่รับรู ้ในระหว่ำงปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
1,650,001,492.89
1,441,651,866.27
(1,478,197,159.83)
(1,276,882,844.54)
171,804,333.06
164,769,021.73
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30. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงอันเกี่ ยวเนื่ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนในตลำด และจำกกำรที่ คู่สัญญำ
ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั จะพิจำรณำใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสม เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับบัญชีลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนด
ให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่ เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั จึ งคำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเสี ยหำยที่ เป็ นสำระสำคัญ
จำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั มีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่
จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่บริ ษทั อำจต้องสูญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยเนื่ องจำกมีเงิ นฝำกธนำคำรและเงิ นกูย้ ืมจำกธนำคำร
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ ย
คงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด
ไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน :
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม

รวม

4,083,092.70
4,083,092.70

-

386,169,124.08
14,304,897.43
400,474,021.51

220,117,325.69
1,441,903,055.86
53,511,538.21
1,715,531,919.76

606,286,449.77
1,441,903,055.86
71,899,528.34
2,120,089,033.97

46,324,045.00
-

-

4,904,223.99
-

226,786,922.42
775,694,820.86

278,015,191.41
775,694,820.86

185,400.00
46,509,445.00

-

9,253,315.37
48,033,076.75
62,353,567.27
124,544,183.38

25,766,639.13
1,028,248,382.41

9,253,315.37
73,985,115.88
62,353,567.27
1,199,302,010.79
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด
ไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน :
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม

รวม

100,821,966.87
3,982,712.93
104,804,679.80

-

317,019,063.83
14,198,919.25
331,217,983.08

19,260,724.44
1,286,862,708.74
21,168,993.49
1,327,292,426.67

437,101,755.14
1,286,862,708.74
39,350,625.67
1,763,315,089.55

-

-

4,940,739.11
-

962,680,761.27

4,940,739.11
962,680,761.27

-

-

9,223,051.75
48,033,076.75
71,590,678.34
133,787,545.95

23,285,525.51
985,966,286.78

9,223,051.75
71,318,602.26
71,590,678.34
1,119,753,832.73
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน :
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน :
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

194,105,253.98
150,000,000.00
344,105,253.98

7,212,728.49
221,067,853.72
16,839,768.02
245,120,350.23

201,317,982.47
221,067,853.72
150,000,000.00
16,839,768.02
589,225,604.21

100,000,000.00
100,000,000.00

-

-

205,617,611.34
7,328.77
205,624,940.11

205,617,611.34
100,007,328.77
305,624,940.11
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน :
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน :
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

274,245,146.97
274,245,146.97

461,108.13
167,864,490.42
945,169.50
169,270,768.05

274,706,255.10
167,864,490.42
945,169.50
443,515,915.02

-

-

-

193,081,585.76
193,081,585.76

193,081,585.76
193,081,585.76

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อขำยเป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้พิจำรณำ
ใช้นโยบำยเน้นควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในบำงช่วงเวลำ กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำ
ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งมีอำยุสญ
ั ญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือที่มีสำระสำคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศซึ่งไม่ได้มีกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
สกุลเงิน :
ดอลลำห์สหรัฐ
ยูโร
เยน
รู ปีอินเดีย

3.74
1.13
1.26
-

2.66
0.74
1.26
-

หนี้ สินทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
9.40
-

0.07
0.03
0.80
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
สกุลเงิน :
ดอลลำห์สหรัฐ
ยูโร
เยน
รู ปีอินเดีย

3.74
1.13
1.26
-

2.66
0.74
1.26
-

0.03
-

0.03
0.02
0.80

การกาหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชี และกำรเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กำหนดให้มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ น
และไม่ใช่ทำงกำรเงิ น มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำที่ จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรั พย์ หรื อจะจ่ ำยเพื่อโอนหนี้ สินในรำยกำร
ที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ วัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำและ/หรื อกำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น และหนี้ สินหมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่บนั ทึก
ไว้ในบัญชี
มูลค่ ำยุติ ธรรมของเงิ นกู้ยืมระยะยำวเป็ นมู ลค่ ำที่ ใกล้เคี ยงกับรำคำที่ บันทึ กไว้ในบัญชี เนื่ องจำกส่ วนใหญ่ ของเครื่ องมื อ
ทำงกำรเงินเหล่ำนี้มีดอกเบี้ยในอัตรำตลำด
31. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำ ๆ กันในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดื อนพนักงำน กองทุน
สำรองเลี้ยงชี พนี้ มีสถำบันกำรเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำรกองทุนและจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมงบกำรเงินรวม
ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวน 2.45 ล้ำนบำท และ 2.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 1.62 ล้ำน
บำท และ 1.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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32. การบริหารจัดการทุน
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั คือกำรดำรงฐำนเงิ นทุนที่แข็งแกร่ งเพื่อรักษำควำมเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนเจ้ำหนี้ และ
ตลำดเงินทุน และเพื่อกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ องในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกำหนดว่ำเป็ นผลของกิจกรรมกำรดำเนิ นงำนหำรด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมและติดตำมระดับกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สำมัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561 งบกำรเงิ น รวมแสดงอัต รำส่ ว นหนี้ สิ น ต่อ ทุน เป็ น 0.67 : 1 และ 0.70 : 1
ตำมลำดับและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรแสดงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.22 : 1 และ 0.15 : 1 ตำมลำดับ
33. การโอนธุรกิจผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะทีม่ คี วามเที่ยงตรงสู ง ให้ แก่ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ใหญ่) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 เมษำยน
2562 มีมติอนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนกิจกำรผลิต และจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง
(High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด (“เอพีเอที ”) นั้น รำยละเอียดเป็ น
ดังนี้
1) วันที่ 29 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ใหญ่ ได้ทำสัญญำซื้ อขำยกิจกำรกับ เอพีเอที โดย บริ ษทั ใหญ่ ตกลงที่จะโอนกิจกำรให้
เอพี เ อที เป็ นจ ำนวนรวมทั้ง สิ้ น 274.90 ล้ำ นบำท ประกอบด้ว ย ที่ ดิน และสิ่ งปลู ก สร้ ำง ยำนพำหนะ ใบอนุ ญ ำต
พนักงำน สิ ทธิในสิ นทรัพย์ทำงปั ญญำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะเครื่ องหมำยทำงกำรค้ำ สิ นค้ำคงคลัง เครื่ องตกแต่ง
สำนักงำน อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์สำนักงำน และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในกิจกำรผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำม
เที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining Cold Forging) ทรัพย์สิน สิ ทธิ และสิ นทรัพย์อื่นใดทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่
ที่เกี่ยวกับ หรื อใช้ใน หรื อเกี่ยวเนื่ องกับกิจกำร รวมทั้งสิ ทธิ และผลประโยชน์ที่มีหรื อที่เกิดจำกทรัพย์สินตำมรำยกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้นโดยปรำศจำกภำระผูกพันใดๆ โดย เอพีเอที ได้ชำระเงินมัดจำให้บริ ษทั ใหญ่ จำนวน 100 ล้ำนบำท และ
ส่วนที่เหลือชำระภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2563
กำรซื้อขำยกิจกำรแบ่งออกเป็ น
ส่วนแรก จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็ จภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วย
1. สิ นค้ำคงคลัง จำนวน 65.09 ล้ำนบำท
2. พนักงำนจำนวน 633 คน โดยบริ ษทั ใหญ่ ได้โอนผลประโยชน์พนักงำน เป็ นจำนวน 12.06 ล้ำนบำท ให้แก่
เอพีเอที
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้ดำเนินกำรในส่วนแรกเสร็ จแล้ว
ส่วนที่เหลือ จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็ จภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563 ประกอบด้วย
1. ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง มูลค่ำรวม 187.34 ล้ำนบำท
2. ยำนพำหนะ มูลค่ำรวม 2.78 ล้ำนบำท
3. ทรัพย์สินอื่น มูลค่ำรวม 19.67 ล้ำนบำท
ในวันที่ 3 มกรำคม 2563 ได้ดำเนินกำรเสร็ จแล้ว
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อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ใหญ่ ยังมีหน้ำที่ ตอ้ งดำเนิ นกำรปรั บปรุ งซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยน้ ำ ระบบระบำย
อำกำศ และโครงสร้ำง ให้แล้วเสร็ จภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563 รวมถึงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุ ง
ซ่อมแซมตำมจำนวนที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจำนวน 12 ล้ำนบำท
2) เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2563 บริ ษทั ใหญ่ได้ขำยเครื่ องจักรรวมส่ วนควบของเครื่ องจักรจำนวน 506 เครื่ อง ให้กบั บริ ษทั
แฟคตอริ่ งแห่ งหนี่ ง ต่อมำ เอพีเอที ได้ทำสัญญำเช่ ำจำกบริ ษทั แฟคตอริ่ งดังกล่ำว มูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 255 ล้ำนบำท
ระยะเวลำกำรเช่ำ 2 ปี โดยวำงประกันจำนวน 55 ล้ำนบำท
34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
-

ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์
2563 มีมติอนุมตั ิในวำระอันเป็ นสำระสำคัญ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผล จำกผลกำรดำเนินงำนปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ในรู ปของเงินสดในอัตรำหุน้ ละ 0.06 บำท หรื อคิดเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้ำนบำท และกำหนด
จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 22 พฤษภำคม 2563
2. อนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ กำรออกและเสนอขำยหุน้ กูใ้ นวงเงิน 1,500 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
วัตถุประสงค์
: เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรื อ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ในกำรลงทุนของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควร
ชนิด
: หุน้ กูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ มีหรื อไม่มีหลักประกัน
หรื อผูค้ ้ ำประกัน มีหรื อไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ ด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ด้อยสิ ทธิ ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมของภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุ ้นกูใ้ นแต่ละครำวและปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน
: เงินบำท และ/หรื อ เงินสกุลต่ำงประเทศในจำนวนเทียบเท่ำ
มูลค่ำรวมของหุน้ กู้
: มูลค่ำเงินต้นรวมของหุ ้นกูไ้ ม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท (หนึ่ งพันห้ำร้อยล้ำนบำท) หรื อเงินใน
สกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ำ ทั้งนี้บริ ษทั สำมำรถออกและเสนอขำยหุ ้นกูใ้ นครำวเดียวกัน
หรื อหลำยครำว และ/หรื อเป็ นโครงกำร และสำมำรถเสนอขำยหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่
มีกำรไถ่ถอนในรู ปแบบต่ำงๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกูท้ ี่บริ ษทั
ออกและจำหน่ ำ ยแล้ว แต่ ยงั ไม่ไ ด้รับ กำรไถ่ ถอน ไม่ว่ำ ณ ขณะในขณะหนึ่ ง จะต้องมี
จำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้น
อัตรำดอกเบี้ย
: ขึ้นอยูก่ บั สภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุน้ กูใ้ นแต่ละครั้ง
อำยุ
: ขึ้ น อยู่กับ สภำวะตลำดในขณะที่ อ อกและเสนอขำยหุ ้น กู้ในแต่ ล ะครั้ ง ทั้ง นี้ อ ยู่ภ ำยใต้
ข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
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กำรไถ่ถอนก่ อนครบกำหนด : ผูถ้ ือหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั อำจมีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนครบกำหนด ทั้งนี้
อำยุ
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครำว
กำรเสนอขำย
: เสนอขำยหุ ้นกูท้ ้ งั หมดในครำวเดี ยว โดยแบ่งหุ ้นกูอ้ อกเป็ นหลำยชุด หรื อ ชุดเดียว หรื อ
ทยอยออกหุน้ กูเ้ ป็ นหลำยครำวก็ได้ โดยอำจเสนอขำยให้แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อ ให้แก่
ผูล้ งทุนในวงจำกัด และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรำยใหญ่ และ/
หรื อ ผูล้ งทุ นที่ มีลกั ษณะเฉพำะตำมควำมหมำยที่ กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่วำ่ จะเสนอขำยในประเทศ และ/หรื อ
ในต่ำงประเทศ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ คณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น และ/หรื อ ตำมประกำศ
กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและ
เสนอขำยหุน้ กูน้ ้ นั
รวมทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิมอบอำนำจให้ประธำนคณะกรรมกำร และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั
และ/หรื อ กรรมกำรบริ หำรบริ ษทั และ/หรื อ บุ คคลที่ ได้รับมอบหมำยให้มีอำนำจในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้อง และ/หรื อ
ต่อเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่ องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1) กำรกำหนดเงื่ อนไขและรำยละเอี ยดต่ำงๆ อันจำเป็ นและเกี่ ยวเนื่ องกับกำรออกและกำรเสนอขำยหุ ้นกู้ ซึ่ ง
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) เช่น กำรกำหนดชื่ อหุ ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ำมี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อำยุ
มูลค่ำที่ตรำไว้ รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อัตรำดอกเบี้ย สิ ทธิ ในกำรไถ่ถอน วิธีกำรเสนอขำย ระยะเวลำกำรออก
และเสนอขำย วิธีกำรชำระคืน วิธีกำรจัดสรร และข้อกำหนดสิ ทธิ เป็ นต้น ตำมที่สภำวกำรณ์จะเอื้ออำนวยและ
ตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร โดยกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูใ้ นรู ปแบบต่ำงๆ กันครั้งเดียวหรื อแบ่งเป็ นครำวๆ ก็ได้
2) ดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นและสมควร เพื่อกำรออกหุน้ กูด้ งั กล่ำว และมีอำนำจแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรื อ
นำยทะเบียนหุน้ กู้ และ/หรื อ ผูจ้ ดั จำหน่ำย และ/หรื อ ผูร้ ับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรื อ ที่ปรึ กษำต่ำงๆ และ/
หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ ้นกู้ และ/หรื อ หน่ วยงำนจัดอันดับเครดิต และ/หรื อ
ผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สิน เป็ นต้น ตลอดจนดำเนิ นกำรขึ้นทะเบียนหุ ้นกูก้ บั สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ หรื อตลำด
รองอื่นๆ
3) กำรติดต่อ ให้ขอ้ มูล เจรจำ เข้ำทำ ลงนำม รับรอง และแก้ไขเอกสำรและสัญญำที่ เกี่ ยวข้องกับกำรออกและ
เสนอขำยหุ ้นกู้ ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุ ญำต หนังสื อชี้ ชวน แบบแสดงรำยกำรข้อมูล รวมถึง
เอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ที่ ตอ้ งยื่นให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรื อ หน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูด้ งั กล่ำว ตลอดจนติดต่อประสำนงำน และ
กำรยื่นเอกสำรดังกล่ำ วข้ำงต้น ต่อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรั พย์และตลำดหลัก ทรั พย์ หรื อ
หน่วยงำนอื่น หรื อ บุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) กำรดำเนิ นกำรอื่นใด ที่จำเป็ นและสมควรเพื่อให้กำรออกและเสนอขำยหุ ้นกูข้ องบริ ษทั บรรลุผลสำเร็ จและ
เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
กำรดำเนินกำรอื่นใด ที่จำเป็ นและสมควรเพื่อให้กำรออกและเสนอขำยหุ ้นกูข้ องบริ ษทั บรรลุผลสำเร็ จและเป็ นไป
ตำมวัตถุประสงค์
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
-

เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่ งประเทศไทย ได้อนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี จำกัด ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ
วงเงิน

อัตราดอกเบีย้ / ค่ าธรรมเนียม

หลักประกัน

รายละเอียด
1. วงเงิน PSF (Domesti P/O, Domestic Contract, Domestic Invoice) ร่ วมกับ
L/C, D L/C, T/R 90 วัน และรับซื้อลดค่ำงำน จำนวน 100.00 ล้ำนบำท
2. วงเงิ น หนัง สื อ ค้ ำ ประกัน ประเภท Bid Bond, Advance Payment Bond,
Performance Bond, Retention Bond และ Warranty จำนวน 130.00 ล้ำนบำท
3. วงเงิน Forward Contract จำนวน 60.00 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
วงเงินที่ 1
PSF, T/R, รับซื้อลดค่ำงำน : Prime Rate – 2.50% ต่อปี
Open L/C 1/4 % ต่อ 3 เดือน, Open D L/C 1/8 % ต่อเดือน
วงเงินที่ 2
Bid Bond 1.25% ต่อปี , หนังสื อค้ ำประกันประเภทอื่น 1.50% ต่อปี
1. จดทะเบี ย นหลัก ประกัน ทำงธุ ร กิ จ บัญ ชี เ งิ น ฝำกที่ เ ปิ ดไว้เ พื่ อ รองรั บ กำร
โอนสิ ทธิ์กำรรับเงินค่ำงำนจำกผูว้ ำ่ จ้ำง
2. นิติบุคคลค้ ำประกัน 2 รำย คือ
1) บมจ.เอเซีย พรี ซิชนั่
2) บจก.แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ

35. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบกำรเงินได้รับอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
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