
 

 
 
 
 
 
 

 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 



 

 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบ
ในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการให้ข ้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองที่มีนยัส าคญัทั้งหมด  
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เ ช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 
(นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด  "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน:
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (31,058,990.70)        255,084,768.54      199,414,319.70       87,656,274.45         
ปรับรำยกำรกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย) 
กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน 12,242,975.08          5,892,587.12          1,366.12                  -                              
กำรปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (522,633.85)             (703,739.93)            (9,588,903.95)          (6,042,446.47)         
กำรปรับปรุงดว้ยรำยไดเ้งินปันผล -                               -                              (99,999,994.00)        -                              
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (386,577,689.23)      (260,768,485.79)     220,910,656.43       16,542,245.21         
กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (6,759,633.18)          (59,659,962.28)       4,818,053.93           250,615.97              
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (30,140,151.29)        (4,758,750.81)         112,000.00              (28,451.00)              
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 270,498,531.18        241,058,007.24      (203,280,947.58)      (94,457,806.11)       
ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ิน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 77,040,271.39          76,235,687.05        1,372,490.50           64,473,706.29         
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ (กลบัรำยกำร) 2,083,284.87            1,282,733.69          (159,427.32)             1,230,952.87           
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 13,845,379.38          5,906,253.02          406,025.01              4,669,434.97           
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 11,444,559.91          (19,884,356.43)       -                               334,207.95              
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น (1,783,194.31)          (177,401.56)            (100,419,920.55)      (180,360.83)            
กำรปรับปรุงดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรโอนกิจกำร 29,314,644.51          -                              -                               -                              
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) (9,313,655.54)          (15,577,428.68)       (185,828,601.41)      (13,207,901.15)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน (40,372,646.24)        239,507,339.86      13,585,718.29         74,448,373.30         
เงินสดรับเงินปันผล -                               -                              99,999,994.00         -                              
ดอกเบ้ียจ่ำย (10,611,050.43)        (3,579,146.99)         (8,694.89)                 -                              
ดอกเบ้ียรับ 522,633.85               792,131.79             9,588,903.95           6,042,446.47           
ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก) (19,600,955.36)        (59,275,354.65)       (19,600,955.36)        (25,990,435.61)       
เงินสดรับ (จ่ำย) ผลประโยชน์พนกังำน (12,756,102.00)        (193,230.00)            (577,210.00)             (193,230.00)            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (82,818,120.18)        177,251,740.01      102,987,755.99       54,307,154.16         

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน:
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (38,173,901.51)        (152,092.58)            -                               -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือเงินทุนในบริษทัยอ่ย (53,750,000.00)        -                              (350,000,000.00)      -                              
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,783,196.31            1,944,128.86          445,278,504.54       1,944,128.86           
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (9,113,926.02)          (19,762,345.75)       -                               (4,010,000.90)         
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน (4,001,708.88)          (812,581.00)            -                               -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์ะยะยำวอ่ืน -                               (2,348,988.11)         -                               -                              
เงินสดรับจำกเงินให้กูย้มืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               -                              169,000,000.00       -                              
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               -                              (316,300,000.00)      100,000,000.00       
เงินสดจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรโอนกิจกำร (9,294,660.00)          -                              -                               (250,000,000.00)     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (112,551,000.10)      (21,131,878.58)       (52,021,495.46)        (152,065,872.04)     

หน่วย: บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ:
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (81,601,409.95)        (26,904.00)              -                               -                              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                               -                              -                               100,000,000.00       
เงินสดรับจำกกำรขำยและเช่ำกลบัคืน 255,000,000.00        -                              -                               -                              
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 146,823,017.80        76,652,676.59        -                               -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (145,576,034.02)      (43,122,124.04)       -                               -                              
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (185,400.00)             (500,000.00)            (100,000,000.00)      (100,000,000.00)     
เงินสดจ่ำยมดัจ ำตำมสญัญำขำยและเช่ำกลบั (55,000,000.00)        -                              -                               -                              
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (59,034,444.57)        (915,165.81)            -                               -                              
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (39,598,791.72)        -                              (39,598,791.72)        -                              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 20,826,937.54          32,088,482.74        (139,598,791.72)      -                              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน (174,542,182.74)      188,208,344.17      (88,632,531.19)        (97,758,717.88)       
ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,822,719.02            -                              -                               -                              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (172,719,463.72)      188,208,344.17      (88,632,531.19)        (97,758,717.88)       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นงวด 606,286,449.77        437,101,755.14      201,317,982.47       274,706,255.10       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 433,566,986.05        625,310,099.31      112,685,451.28       176,947,537.22       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม:
รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงัน้ี
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ 1,650,000.00            -                              -                               -                              
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เพ่ิมข้ึนตำมหน้ีสินสญัญำเช่ำ 46,365,453.24          -                              -                               -                              
โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 2,478,196.16            -                              -                               -                              

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม

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

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 8



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ                 “สอบทำนแล้ว” 
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 
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1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจดัตั้ งในประเทศไทยและเป็นบริษทั  
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีส ำนักงำนตั้ งอยู่เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต  ำบลดอนหัวฬ่อ  
อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่สูงสุดคือ บริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั โดยถือหุ้นในอตัรำ 
ร้อยละ 22.12 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 : ถือหุน้ร้อยละ 22.12) 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั” ประกอบธุรกิจหลกัในธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้ำงทั้งใน 
และต่ำงประเทศ รวมทั้งธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนโลหะและธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ ำ 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีรำยไดห้ลกัจำกธุรกิจงำนวิศวกรรม – จดัหำ – ก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction: EPC) 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงปรับยำ้ยจำกกลุ่มอุตสำหกรรมสินคำ้อุตสำหกรรม (Industrials) หมวดธุรกิจยำนยนต ์
(Automotive) ไปยงักลุ่มอุตสำหกรรม อสังหำริมทรัพย ์และก่อสร้ำง (Property & Construction) หมวดธุรกิจบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง (Construction Services) 

ทั้งน้ี กำรปรับยำ้ยกลุ่มอุตสำหกรรม และหมวดธุรกิจของบริษทัฯ ขำ้งตน้ ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป 

2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาลและการน าเสนองบการเงนิรวม 
2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยบริษทัฯ เลือกเสนองบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ อย่ำงไรก็ตำม ไดมี้กำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน
เพ่ิมเติมเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี  
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้นจึงเน้น 
กำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รำยงำนไปแล้ว ผู ้ใช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกับงบกำรเ งินส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิด
กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำ 
ซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม ของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ติดตำมควำม
คืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสิน 
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ  
เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 
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2.3 เกณฑ์ในการน าเสนองบการเงนิรวม 

2.3.1 งบกำรเงินรวมน้ีได้รวมงบกำรเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ  
มีอ ำนำจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

      สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 
 30 กนัยำยน 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 

บริษทัยอ่ยทำงตรง          
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  ให้บ ริ กำ ร ในด้ ำน  Engineering 

Service และ Automation Solution 
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ง ำ น ก่ อ ส ร้ ำ ง
โครงกำรและให้บริกำรดูแลและ
บ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภท
พลงังำนทดแทนทุกชนิด 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั   ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั)         

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั)        

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ  ไทย  98.12  53.33  

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั 
 

 จัดจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่
ต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงงำน
โครงสร้ำงต่ำง ๆ  ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ 
ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท ธุรกิจน ้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ 
และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำยใน
กิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือ
เพื่อใชเ้พื่อจ ำหน่ำยแก่ชุมชน และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
และ ให้บ ริ ก ำ ร  ออกแบบ  ให้
ค  ำปรึกษำดำ้นวศิวกรรมกำรใหบ้ริกำร
งำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริกำร
ดูแลบ ำรุงรักษำ 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ ำกดั *  งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิ 
ภำพกำรสูบน ้ ำ 

 ไทย  49.00  49.00  

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนำม จ ำกดั  ท่ีปรึกษำงำนก่อสร้ ำง  และรับ
ก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำง ๆ 

 เวยีดนำม  100.00  -  
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* บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกกลุ่มบริษทั 
มีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั  
เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั (กำรค ำนวณสัดส่วนเงินลงทุน
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6.3) 

รำยกำรบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนัส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

2.3.2 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (เอทู) มีกำรร่วมกำรงำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกัน (Joint operation) 
ระหวำ่งเอทูและผูร่้วมด ำเนินงำนอ่ืน (Other joint operators) เอทูรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรของกำรด ำเนินงำนร่วมกันตำมส่วนของตนในงบกำรเงินของกิจกำรโดย 
มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศ 
ท่ีจดัตั้ง 

ส่วนไดเ้สียใน 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ร้อยละ) 

   30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

กิจกำรคำ้ร่วม บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนำม จ ำกดั 
และ บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั (ประเทศไทย)  

ก่อสร้ำง เวยีดนำม    100.00 * - 

* บริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัในสดัส่วนร้อยละ 100 

2.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำ 
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ มำถือปฏิบติั ดงัน้ี 

ก) เคร่ืองมือทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดงักล่ำวจะข้ึนอยูก่บัแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) ของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนหรือผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 
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หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจำรณำ 
กำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดับ และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่ำงกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับ
ลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทั
ใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำย ุ

ข) สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ 
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก 
ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สญัญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่ 
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแลว้แต่ 
วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงิน 
ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม 
ของกลุ่มบริษทัหลงัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี 
มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญำเช่ำใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าต า่ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
หรือสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน 
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ  

โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ 
งบกำรเงินของบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำร
ส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำน
และกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวขำ้งตน้ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณ
กำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนและหลกักำรเก่ียวกบั
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯ จำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน – บริษทัฯ 
วดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุน
ดงักล่ำวเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดป้ระเมิน 
และพิจำรณำแลว้ว่ำ รำคำทุนของเงินลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวไดส้ะทอ้นมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนแลว้ 
ดังนั้น กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวจึงไม่มีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงก ำไรสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
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- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิต – บริษทัฯ รับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์
ทำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้หตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯ จะใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำย 
ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ โดยผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 
พิจำรณำแลว้วำ่กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัใหมี้กำรปรับปรุง 
ก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ผลกระทบสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.6 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำและก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำร 
ท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคง 
ตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน 

ผลกระทบสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.6 

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติม  
ทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ  
และเพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในวธีิปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว  

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใช ้
ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัฯ ท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

บริษทัฯ เลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัตอ่ไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward – looking information) มำใชว้ดัมูลค่ำ 
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัฯ ใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุน 
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID – 19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 
เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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2.6 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 2.5 บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัในระหวำ่ง
งวดปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้ปี 2563 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  
จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 

ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
     สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - 10,471,299.68 10,471,299.68 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
      หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,153,315.37 5,319,833.24 6,473,148.61 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
       หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 951,798.89 5,151,466.44 6,103,265.33 
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ก) เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทและวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำน 
 กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบักำรจดัประเภทและมูลค่ำตำมบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 606,286,449.77 - - 606,286,449.77 606,286,449.77 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,441,903,055.86 - - 1,441,903,055.86 1,441,903,055.86 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน      
–  เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 18,387,990.13 - - 18,387,990.13 18,387,990.13 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 2,066,577,495.76 - - 2,066,577,495.76 2,066,577,495.76 

 

 

 (หน่วย: บำท) 
 งบเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 201,317,982.47 - - 201,317,982.47 201,317,982.47 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 221,380,314.68 - - 221,380,314.68 221,380,314.68 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 150,000,000.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 572,698,297.15 - - 572,698,297.15 572,698,297.15 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไม่ไดก้ ำหนดใหห้น้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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ข) สัญญาเช่า 

  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสิน 
  ตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระ 
  ตำมสญัญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ   
  ส ำหรับสญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
  ตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 13,584,978.92 
(หกั) สญัญำเช่ำระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเสน้ตรง (2,199,358.92) 

(หกั) สญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเสน้ตรง (210,600.00) 

 11,175,020.00 
(หกั) ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (703,720.32) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้ 10,471,299.68 

หน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,105,114.26 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 12,576,413.94 

  
ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินสญัญำเช่ำหมุนเวยีน 6,473,148.61 

   หน้ีสินสญัญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 6,103,265.33 

 12,576,413.94 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 

  งบกำรเงินรวม 
ยำนพำหนะ  10,471,299.68 

2.7 กำรประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ 
และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ  
กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  
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กำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัท่ีน ำมำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

3. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีสรุปขำ้งล่ำงน้ี ซ่ึงรำยกำรเหล่ำน้ีเกิดข้ึนตำมมูลฐำน 
ท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำรำยกำรบำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนท่ีใชส้ ำหรับรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล
หรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ให้บริกำรในดำ้น Engineering Service และ 

Automation Solution และให้บริกำรงำนก่อสร้ำง
โครงกำรและให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ
โรงงำนไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด 

ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำร
ร่วมกนั 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั จดัจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำง ๆ เพื่อใช้
ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำง ๆ ของธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท ธุรกิจน ้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสม
สำรเคมี เพ่ือจ ำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิ
โตรเคมีหรือเพ่ือใชเ้พ่ือจ ำหน่ำยแก่ชุมชน และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และให้บริกำร 
ออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำด้ำนวิศวกรรม กำร
ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริกำร
ดูแลบ ำรุงรักษำ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ ำกดั งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนำม จ ำกดั ท่ีปรึกษำงำนก่อสร้ำง  และรับก่อสร้ำงงำน

โครงกำรต่ำง ๆ 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั กำรออกแบบเฉพำะด้ำนอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่/ ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั แอท พีค จ ำกดั  กิจกรรมของบริษทัโฆษณำ ผูถื้อหุน้ในบริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 
เป็นกรรมกำร 
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ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 
        

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั        
ลูกหน้ีกำรคำ้ -  -  -  69,644,286.09 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  14,320.00 
 -  -  -  69,658,606.09 

        
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  2      
เงินตน้        
ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  150,000,000.00  - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -  147,300,000.00  250,000,000.00 
รับช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -  -  (100,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  -  297,300,000.00  150,000,000.00 
        

ดอกเบ้ียคำ้งรับ  2      
ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -  8,829,759.22  8,408,424.66 
รับช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -  (8,829,759.22)  (8,408,424.66) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  -  -  - 
       รวม -  -  297,300,000.00  150,000,000.00 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั        
เงินตน้        
ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -  169,000,000.00  - 
รับช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -  (169,000,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  -  -  - 
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 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -  508,019.13  - 
รับช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -  (508,019.13)  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 
รวมทั้งหมด -  -  297,300,000.00  150,000,000.00 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งิน ครบก ำหนดเม่ือทวงถำม 
อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดี (MLR) 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั        
เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  -  -  24,102,233.76 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน* -  -  -  100,000,000.00 
 -  -  -  124,102,233.76 

* เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำรวม 187,344,000 บำท 
โดยได้รับช ำระเงินมดัจ ำ จ ำนวน 100,000,000 บำท ต่อมำในวนัท่ี 3 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ได้ซ้ือขำยท่ีดิน 
พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ณ ส ำนกังำนท่ีดิน พร้อมทั้งรับช ำระรำคำส่วนท่ีเหลือแลว้ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั(1)         
เงินตน้        
    ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  100,000,000.00  - 
    เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -  -  200,000,000.00 
    จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -  (100,000,000.00)  (100,000,000.00) 
    ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  -  -  100,000,000.00 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ                 “สอบทำนแล้ว” 
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 
 

21 
 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 

        
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
   ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  7,328.77  - 
   เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -  1,366.12  7,328.77 
   จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -  (8,694.89)  - 
   ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  -  -  7,328.77 
 -  -  -  100,007,328.77 
        
เงินกูย้มืจำกผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย        
เงินตน้        
    ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 44,933,076.75  44,933,076.75  -  - 
    เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -     -  - 
    จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -     -  - 
    ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี 44,933,076.75  44,933,076.75  -  - 
        
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
   ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 24,402,394.24  21,631,256.99  -  - 
   เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี 1,521,854.08  2,771,137.25  -  - 
   จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -     -  - 
   ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี 25,924,248.32  24,402,394.24  -  - 

 70,857,325.07  69,335,470.99  -  - 
        
เงินกูย้มืจำกกรรมกำรของบริษทัยอ่ย(3)        
เงินตน้        

 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  500,000.00  -  - 
 เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -  -  - 
 จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  (500,000.00)  - - - 
 ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  -  - - - 

        
        
เงินกูย้มืบริษทั แอท พีค จ ำกดั(2)        
เงินตน้        

 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 3,100,000.00  3,100,000.00  -  - 
 เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  -     -  - 
 จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี -  -     -  - 
 ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี 3,100,000.00  3,100,000.00  -  - 
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 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        

 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 1,363,518.53  1,154,268.52  -  - 
 เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี 115,230.81  209,250.01  -  - 
 จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี  -  -     -  - 
 ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี 1,478,749.34  1,363,518.53  -  - 
 4,578,749.34  4,463,518.53  -  - 
        

เงินกูย้มืบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั(4)        
เงินตน้        

 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 185,400.00  -  -  - 
 เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี -  185,400.00  -  - 
 จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี (185,400.00)  -  -  - 
 ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  185,400.00  -  - 
        
        

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 726.36  -  -  - 
 เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด/ ปี 1,420.89  726.36  -  - 
 จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด/ ปี (2,147.25)  -  -  - 
 ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี -  726.36  -  - 
 -  186,126.36  -  - 

รวมทั้งส้ิน 75,436,074.41  73,985,115.88  -  100,007,328.77 
(1)ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินครบก ำหนด 
จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำมอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์ 

(2)ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั ไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูย้ืม
ในรูปแบบตัว๋สญัญำใชเ้งิน ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี 

(3)ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั กูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินครบก ำหนดจ่ำยคืน 
เม่ือทวงถำมและไม่คิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

(4)ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดักูย้มืในรูปแบบตัว๋สญัญำใชเ้งิน ก ำหนด
ช ำระคืนเม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2563 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 
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รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 

  (หน่วย: พนับำท) 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2563 2562 2563 2562 
รายได้จากการขาย      
    บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 8 - 
      
รายได้จากการให้เช่า      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 6 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 6 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 6 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 6 

  - - - 24 
      

ดอกเบีย้รับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 3,776 2,562 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 235 - 
      

เงนิปันผลรับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 99,999 - 
      

ต้นทุนค่าบริการ      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  
 

รำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำ
เ ดียวกันกับบุคคลภำยนอก 
ซ่ึ ง ใกล้ เ คี ยงกับรำคำตลำด
โดยทัว่ไป 

- - - 18,217 

ซ้ือสินค้า      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - - 

ค่าเช่าจ่าย      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 6 - 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2563 2562 2563 2562 
ดอกเบีย้จ่าย      
ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - 698 - - 
บริษทั แอท พีค จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - 53 - - 
  - 751 - - 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2563 2562 2563 2562 
รายได้จากการขายทรัพย์สิน      
    บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 209,790 - 
      
รายได้จากการขาย      
    บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 66 - 
      
รายได้จากการให้เช่า      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 18 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 18 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 18 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 14 
  - - - 68 
      

เงนิปันผลรับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 99,999 - 
      

ดอกเบีย้รับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 8,830 5,847 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 508 - 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2563 2562 2563 2562 
ต้นทุนค่าบริการ      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  

 
รำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ ำ
เ ดี ยวกันกับ บุ คคลภำยนอก 
ซ่ึ ง ใกล้ เ คี ยงกับรำคำตลำด
โดยทัว่ไป 

- - - 57,401 

ซ้ือสินค้า      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 2,735 - 

ค่าเช่าจ่าย      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 18 - 

ดอกเบีย้จ่าย      
ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 1,522 2,073 - - 
บริษทั แอท พีค จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 115 156 - - 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 1 - 
บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 2 - - - 
  1,639 2,229 1 - 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,907,359.00  6,256,728.00  1,971,219.00  2,868,228.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 197,231.92  191,812.49  74,176.11  96,289.74 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 494.16  476.46  270.81  476.46 

รวม 3,105,085.08  6,449,016.95  2,045,665.92  2,964,994.20 
 

 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,306,646.00  20,660,133.00  7,198,818.00  10,494,633.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 740,640.77  1,386,482.45  222,528.32  1,099,914.20 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 1,482.47  1,429.38  812.42  1,429.38 

รวม 19,048,769.24  22,048,044.83  7,422,158.74  11,595,976.58 
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การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนัและอ่ืน ๆ 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ค  ้ ำประกันเงินเพ่ือค ้ ำประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 
ตำมสญัญำรับเหมำก่อสร้ำงใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ อตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ ำประกนัวงเงิน
หนังสือค ้ ำประกัน จ ำนวน 225.48 ล้ำนบำท ให้แก่บริษัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด เพ่ือออกหนังสือค ้ ำประกัน 
ส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดย บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของ
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 36.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ อตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลย ี
จ ำกดั ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 27.91 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 
เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดยบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั 
ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 18.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย
สินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือค ้ ำประกนัจ ำนวน 70 ลำ้นบำท และสินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจ ำนวน  
180 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนโครงกำรและเป็นทุนหมุนเวียน อัตรำดอกเบ้ียเท่ำกับอัตรำดอกเบ้ีย 
อตัรำตลำด (MONEY MARKET RATE) ค ้ำประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน), บริษทั แอ็ดวำนซ์ 
เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดรั้บอนุมติัวงเงินจำกวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจำกจ ำนวน 
250 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 470 ลำ้นบำท โดยสำมำรถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1. วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จ ำนวน 450 ลำ้นบำท 

2. วงเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงก ำหนดวงเงินควำมเส่ียงในกำรช ำระหน้ีก่อนก ำหนด (Pre – Settlement Limit) 
20 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั สำมำรถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลำ้นบำท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญั เก่ียวกบักำรขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตำมมูลค่ำงำน 
ท่ีจำ้งตำมโครงกำรสัญญำหรือตำมค่ำงวดสุทธิหลงัหักเงินรับล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรตำมรูปแบบท่ีธนำคำร
ก ำหนด เฉพำะงำนโครงกำรท่ีมูลค่ำสูงกวำ่ 30 ลำ้นบำทหรือระยะเวลำโครงกำรท่ีเกินกวำ่ 9 เดือน 

2. กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือค ้ำประกนั ประเภทกำรรับเงินล่วงหนำ้ ก่อนกำรจดัท ำสัญญำหลกัประกนัให้ไวก้บัธนำคำร 
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ตอ้งจัดท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องและ/ หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกัน 
ทำงธุรกิจตำมสญัญำโครงกำรงำนนั้นตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 
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บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 

ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัยอ่ย  

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ได้ค  ้ ำประกันหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
ใหแ้ก่บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั 

การโอนธุรกจิผลติและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะทีม่คีวามเทีย่งตรงสูง ให้แก่ บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทใหญ่) คร้ังท่ี  1/2562  
วนัท่ี 20 เมษำยน 2562 มีมติอนุมติัแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วน
โลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั 
 (“เอพีเอที”) นั้น รำยละเอียดเป็นดงัน้ี 

1) วนัท่ี 29 ธันวำคม 2562 บริษทัใหญ่ ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยกิจกำรกบั เอพีเอที โดยบริษทัใหญ่ตกลงท่ีจะโอน
กิจกำรให ้เอพีเอที เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 274.90 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ยำนพำหนะ 
ใบอนุญำต พนักงำน สิทธิในสินทรัพยท์ำงปัญญำ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะเคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ  
สินคำ้คงคลงั เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ส ำนกังำน และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกิจกำรผลิต
และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining Cold Forging) ทรัพยสิ์น สิทธิ 
และสินทรัพยอ่ื์นใดทั้ งหมดของบริษทัใหญ่ ท่ีเก่ียวกบั หรือใช้ใน หรือเก่ียวเน่ืองกบักิจกำร รวมทั้ งสิทธิ 
และผลประโยชน์ท่ีมีหรือท่ีเกิดจำกทรัพยสิ์นตำมรำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้โดยปรำศจำกภำระผูกพนัใด ๆ  
โดย เอพีเอที ได้ช ำระเงินมัดจ ำให้บริษัทใหญ่ จ ำนวน 100 ล้ำนบำท และส่วนท่ีเหลือช ำระภำยใน 
วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 

กำรซ้ือขำยกิจกำรแบ่งออกเป็น 

ส่วนแรก จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

1. สินคำ้คงคลงั จ ำนวน 65.09 ลำ้นบำท 
2. พนกังำนจ ำนวน 633 คน โดยบริษทัใหญ่ ไดโ้อนผลประโยชน์พนักงำน เป็นจ ำนวน 12.06 ลำ้นบำท ให้แก่  

เอพีเอที 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดด้ ำเนินกำรในส่วนแรกเสร็จแลว้ 

ส่วนท่ีเหลือ จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ประกอบดว้ย 

1. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง มูลค่ำรวม 187.34 ลำ้นบำท 
2. ยำนพำหนะ มูลค่ำรวม 2.78 ลำ้นบำท 
3. ทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่ำรวม 19.67 ลำ้นบำท 

ในวนัท่ี 3 มกรำคม 2563 ไดด้ ำเนินกำรเสร็จแลว้ 
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อย่ำงไรก็ตำม บริษทัใหญ่ ยงัมีหนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยน ้ ำ ระบบ
ระบำยอำกำศ และโครงสร้ำง ให้แลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 รวมถึงเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรปรับปรุงซ่อมแซมตำมจ ำนวนท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรด ำเนินกำรปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยน ้ ำ ระบบระบำยอำกำศและโครงสร้ำง ท่ีมีก ำหนดใหแ้ลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 
31 มีนำคม 2563 เกิดควำมล่ำชำ้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมไดท้นัก ำหนดเวลำ ทั้งน้ี บริษทัใหญ่
ไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมรำยกำรดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

2) เม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม 2563 บริษทัใหญ่ไดข้ำยเคร่ืองจกัรรวมส่วนควบของเคร่ืองจกัรจ ำนวน 506 เคร่ือง 
ให้กบับริษทัแฟคตอร่ิงแห่งหน่ึง ต่อมำ เอพีเอที ได้ท ำสัญญำเช่ำจำกบริษทัแฟคตอร่ิงดงักล่ำว มูลค่ำรวม 
ทั้งส้ิน 255 ลำ้นบำท ระยะเวลำกำรเช่ำ 2 ปี โดยวำงประกนัจ ำนวน 55 ลำ้นบำท 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 845,473,761.40  809,739,011.97  -  147,152,562.64 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3) -  -  -  69,644,286.09 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 
      รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 845,473,761.40  809,739,011.97  -  216,796,848.73 
มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        
      เรียกเก็บ (หมำยเหตุ 25)         

- กิจกำรอ่ืน 589,982,296.14  494,128,504.93  -  - 
        
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
- ลูกหน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3) -  -  -  14,320.00 
- ลูกหน้ีอ่ืน 914,774.52  15,391.36  -  - 
- รำยไดค้ำ้งรับ 27,997,958.25  5,893,498.20  -  - 
- ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 22,623,477.40  5,592,150.58  205,460.65  801,903.66 
- เงินจ่ำยล่วงหนำ้ผูรั้บเหมำ 297,908,617.74  55,191,586.75  -  - 
- เงินทดรองจ่ำย 20,495,427.84  1,595,532.66  -  50,000.00 
- ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 15,466,571.20  22,989,944.40  -  3,400,761.51 
- ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 12,439,468.95  32,767,077.45  263,224.41  - 
- ภำษีซ้ือรอน ำส่ง 12,013,249.29  13,793,620.37  973.19  276,061.88 
- เงินมดัจ ำ 393,932.39  -  -  - 
- อ่ืน ๆ 291,116.10  196,737.19  -  40,418.90 

 1,000,526,889.82  632,164,043.89  469,658.25  4,583,465.95 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,846,000,651.22  1,441,903,055.86  469,658.25  221,380,314.68 
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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 138,983,537.45  215,869,247.74  -  170,850,004.91 
เกินก ำหนดช ำระ     -   

1 – 30 วนั 35,589,860.19  104,946,486.08  -  29,007,582.63 
31 – 90 วนั 185,131,145.39  75,627,672.27  -  12,046,642.27 
91 – 180 วนั 110,306,111.57  163,622,373.98  -  4,451,244.98 
181 – 365 วนั 112,610,356.14  27,130,257.84  -  441,373.94 
เกิน 365 วนัข้ึนไป -  -  -  - 

รวม 582,621,010.74  587,196,037.91  -  216,796,848.73 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ* 262,852,750.66  222,542,974.06  -  - 
รวม 845,473,761.40  809,739,011.97  -  216,796,848.73 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -     -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 845,473,761.40  809,739,011.97  -  216,796,848.73 

  *ระยะเวลำรับประกนัตำมสญัญำไม่เกิน 1 ปี 
  โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30 – 90 วนั 

5. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 24,907,704.44  42,941,098.61  -  - 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 3,569,097.81  816,995.57  -  - 
งำนระหวำ่งท ำ 31,786,136.84  -  -  - 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 27,118,349.34  36,863,561.07  -  4,818,053.93 

รวม 87,381,288.43  80,621,655.25  -  4,818,053.93 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (3,144,862.29)  (1,061,577.42)  -  (159,427.32) 
 84,236,426.14  79,560,077.83  -  4,658,626.61 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 1,061,577.42  4,318,394.44  159,427.32  3,361,716.79 
ตั้งเพ่ิมข้ึน 4,133,045,.46  3,135,653.07  27,023.92  2,935,931.73 
โอนกลบั/ จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (2,049,760.59)  (1,852,919.38)  (186,451.24)  (1,704,978.86) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 3,144,862.29  5,601,128.13  -  4,592,669.66 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำย ในงบก ำไรขำดทุน 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซ่ึงแสดงตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
 

สกุลเงิน 
 

ทุนจดทะเบียน 
 

ทุนช ำระแลว้ 
สดัส่วนร้อยละ 
ของกำรลงทุน 

 
รำคำทุน 

 
เงินปันผลรับ 

  30 ก.ย.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

30 ก.ย.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

30 ก.ย.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

30 ก.ย.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

30 ก.ย.
2563 

31 ธ.ค.
2562 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ            

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ำกดั บำท 600,000 500,000 600,000 500,000 100 100 599,999 499,999 99,999 - 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั บำท 550,000 300,000 550,000 300,000 100 100 549,999 299,999 - - 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั            
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั บำท 120,000 120,000 120,000 120,000 98.12 53.33 - - - - 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ำกดั บำท 10,000 10,000 10,000 10,000 100 100 - - - - 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ำกดั บำท 75,000 75,000 18,750 18,750 49 49 - - - - 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวียดนำม จ ำกดั เวียดนำมดอง 750,000 - 750,000 - 100 - - - - - 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ที. จ ากดั        
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั บำท 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 - - - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ        1,149,998 799,998 99,999 - 
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6.1. เงนิลงทุนในบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั 

ปี 2562 
ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติั 
ให้เปล่ียนช่ือบริษทั เป็นบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จ ำกัด โดยได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท 
กบักระทรวงพำณิชยใ์นวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 4/2562 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ (บริษทัฯ ถือหุ ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ 100) เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญั  
คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2562 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 15,000 10.00 150,000 10.00 150,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 15,000 10.00 150,000 10.00 150,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 30,000  300,000  300,000 

บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2562 
ปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติัให้
เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100)  

 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 30,000 10.00 300,000 10.00 300,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 25,000 10.00 250,000 10.00 250,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 55,000  550,000  550,000 

บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน 2563 
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6.2. เงนิลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 

6.2.1 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติั
ใหเ้พ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100)  

 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 50,000 10.00 500,000 10.00 500,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 10,000 10.00 100,000 10.00 100,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 60,000  600,000  600,000 

บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2563 

6.2.2 กำรลงทุนท่ีส ำคญัของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  

6.2.2.1 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี  
14 พฤษภำคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. อนุมติัด ำเนินกำรกิจกำรคำ้ร่วม (Consortium) 
ช่ือกิจกำรคำ้ร่วม : กิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และ เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 
คู่สญัญำ และสดัส่วนกำรด ำเนินงำน : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ร้อยละ 49 
  บริษทั โซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั ร้อยละ 51 
  โดยแต่ละฝ่ำยแต่งตั้ งตัวแทนของตน ฝ่ำยละ 1 คน เพ่ือร่วมลงนำม 

ในขอ้ตกลง และเอกสำรต่ำงๆ อนัเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำจำกแม่น ้ ำบำงประกง 

งำนปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ สถำนีสูบน ้ ำฉะเชิงเทรำ และสถำนีสูบน ้ ำ 
บำงปะกงของบริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกดั 
(มหำชน) โดยมีมูลค่ำโครงกำรจ ำนวน 106.50 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ีเม่ือกำรด ำเนินงำนแลว้เสร็จตำมวตัถุประสงคส์ญัญำกิจกำรคำ้ร่วมจะส้ินสุดลง 

2.  อนุมติักรอบวงเงินกำรค ้ำประกนัวงเงินกบัสถำบนักำรเงินให้กบักิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั 
และบริษัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่ำโครงกำร โดยมอบอ ำนำจให้
กรรมกำรบริหำรของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูพิ้จำรณำเป็นครำว ๆ ไป และตอ้ง
น ำกลบัมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ทุก 3 เดือน 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2561 กิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และบริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จ ำกดั ไดท้ ำสญัญำก่อสร้ำงกบับริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)  
ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสญัญำ 
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6.2.2.2  ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 
 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ลงนำมในสัญญำกิจกำรคำ้ร่วมระหว่ำงบริษทั โซล่ำ  
 อีพีซีเอฟ จ ำกัด กบับริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือเขำ้ร่วมประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงสถำนี   
 ไฟฟ้ำจ ำนวน 5 โครงกำร มูลคำ่รวม 694.26 ลำ้นบำท 

 ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บงำนโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจ ำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำรวม 352.75 ลำ้นบำท 

6.2.2.3  ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) คร้ังท่ี  4/2562 เม่ือวันท่ี 
12 พฤศจิกำยน 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัลงทุน
จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (ถือหุน้ทำงออ้ม) เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งใหม่ : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนำม จ ำกดั  
(A2 Technologies Vietnam Company Limited) 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง : ประเทศเวยีดนำม 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ท่ีปรึกษำงำนก่อสร้ำง  และรับก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำง ๆ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : Room No.1114, Level 11, Deutsches Haus,  

No.33 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
ทุนจดทะเบียน  : 750 ลำ้นดอง ประมำณ 1 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งโดยมีทุน 
จดทะเบียน 750 ลำ้นดอง ในวนัท่ี 17 เมษำยน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดช้ ำระค่ำหุ้นใน
อตัรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนแลว้ทั้งจ ำนวนคิดเป็นเงิน 1.07 ลำ้นบำท 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนำม จ ำกดั ไดรั้บงำนโครงกำรท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 

ล าดบั
ที ่

คู่สัญญา/ ลูกค้า 

 

ช่ือโครงการ 1) มูลค่าโครงการ (VND) 
(Excluded 10% VAT) 

ระยะเวลา 

1. Loc Ninh Energy Joint Stock 
Company 

Loc Ninh 1 บริกำรให้ค  ำปรึกษำ
โครงกำรก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์ 

15,000,000,000.00 25 พ.ค.63  
ถึง 25 มี.ค. 64 

2. Loc Ninh 2 Energy Joint Stock 
Company 

Loc Ninh 2 บริกำรให้ค  ำปรึกษำ
โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์ 

15,000,000,000.00 25 พ.ค.63  
ถึง 25 มี.ค. 64 

3. Loc Ninh 3 Energy Joint Stock 
Company 

Loc Ninh 3 บริกำรให้ค  ำปรึกษำ
โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์ 

12,000,000,000.00 25 พ.ค.63  
ถึง 25 มี.ค. 64 

4. Loc Ninh Energy Joint Stock 
Company 

บริกำรให้ค  ำปรึกษำโครงกำร
ก่อสร้ำงโรงสถำนีไฟฟ้ำ 220 เคว ี

4,000,000,000.00 25 พ.ค.63  
ถึง 25 มี.ค. 64 
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1) มูลค่ำงำนโครงกำรทั้ งหมดแปลงอัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเป็นไทยบำท (THB) อ้ำงอิงอัตรำแลกเปล่ียน 
1 VND = 0.001366 THB จะมีมูลค่ำงำนประมำณ 62.84 ลำ้นบำท 

6.3. เงนิลงทุนในบริษัท กจิการร่วมค้า เอทูตรีวฒัน์ จ ากดั 

สดัส่วนกำรถือหุน้และสิทธิในกำรออกเสียงของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นดงัน้ี 

ประเภท/ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนเงนิ

ลงทุน (ร้อยละ) สิทธิออกเสียง 

หุน้บุริมสิทธิ    
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 3,674,997 49.00 99.99 
ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน              3 - - 
    
หุน้สำมญั    
บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 3,825,000 51.00 0.01 
 7,500,000 100.00 100.00 

โดยผูถื้อหุน้บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผล และไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเม่ือเลิกกิจกำรหรือช ำระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้น
สำมญัในอตัรำร้อยละ 203 ของทุนช ำระแลว้ของหุน้บุริมสิทธินั้น ทั้งน้ีในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่
หุน้สำมญัมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง และหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 10,000 เสียง 

ทั้งน้ี บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัฯ เน่ืองจำกบริษทัฯ 
มีอ ำนำจควบคุมทั้ งทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น  
เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

7. การเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  ซ้ือหุน้สำมญั ของ บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั จ ำนวนหุ้น 537,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 53.75 ล้ำนบำท ภำยหลังเข้ำท ำรำยกำรสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด 
ในบริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 53.33 เป็นร้อยละ 98.12 ของทุนจดทะเบียน กำรลงทุนเขำ้ซ้ือหุ้นดงักล่ำว
บริษทัใชแ้หล่งเงินทุนตนเองประเภทเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ทั้งน้ี กำรลงทุนดงักล่ำวเพ่ือกำรเขำ้มีอ ำนำจควบคุม 
และมีอ ำนำจเตม็ในกำรตดัสินใจ เพ่ือด ำเนินนโยบำยกำรท ำธุรกิจใหเ้ติบโตไปในทิศทำงท่ีก ำหนด 

 

 สดัส่วนกำรถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

สดัส่วนกำรถือหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 53.33 
สดัส่วนกำรซ้ือหุน้เพ่ิม 44.79 
รวมสดัส่วนกำรถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 98.12 
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 (หน่วย: บำท) 
กำรเขำ้ซ้ือเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563  
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดเ้พ่ิมข้ึน 154,896,478.10 
เงินจ่ำยซ้ือหุน้เพ่ิม (53,750,000.00) 
ส่วนเกินจำกกำรซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยเพ่ิม 101,146,478.10 

8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   

รำยกำรเคล่ือนไหวอยำ่งยอ่ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  -  - 
ซ้ือระหวำ่งงวด  -  - 
โอนเขำ้ (โอนออก) (หมำยเหตุ 9)  2,478,196.16  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  -  - 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  2,478,196.16  - 

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั จดัประเภทท่ีดินแปลงหน่ึงมำแสดงภำยใตบ้ญัชีอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน   

9. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

รำยกำรเคล่ือนไหวอยำ่งยอ่ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  791,288,629.48  5,598,042.91 
ซ้ือระหวำ่งงวด    10,763,926.02  - 
โอนออก (หมำยเหตุ 8)  (2,478,196.16)  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (61,506,187.93)  (40,553.97) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  1,295.05  - 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  738,069,466.46  5,557,488.94 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 
จ ำนวน 274.30  ลำ้นบำท และ 274.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปค ้ำประกนัสินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชย ์(หมำยเหตุ 14 และ16) 

รำคำทุนของสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 
ของงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 62.90 ลำ้นบำท และ 62.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 
6.76 ลำ้นบำท และ 505.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  มีดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - - 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 2.6) 

 
10,471,299.68 

 
- 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด  35,894,153.56 - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (10,019,557.28) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 36,345,895.96 - 

11. สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 148,241,748.95 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (5,665,289.78) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 142,576,459.17 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (4,248,967.31) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 138,327,491.86 

มูลค่ำของสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบถือตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ลงวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2559 ซ่ึงประเมิน
มูลค่ำของโครงกำรตำมวิธีรำยได ้โดยใชส้มมติฐำนจำกจ ำนวนปริมำณน ้ ำขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวต้ำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ 
ตำมระยะเวลำท่ีเหลือของสญัญำขำยน ้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หกัมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบ เร่ิมนับจำกระยะเวลำท่ี 
บริษทัฯ มีอ ำนำจควบคุมบริษทัย่อย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลำตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน  
โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรขำดทุนโดยวธีิเสน้ตรง 

12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
รำยกำรเคล่ือนไหวอยำ่งยอ่ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  1,219,321.85  1.00 
ซ้ือระหวำ่งงวด  4,013,665.61  - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (830,925.60)  - 
รำคำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  4,402,061.86  1.00 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย: บำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้        
ประเภทเงินฝำก ภำระหลกัประกนั        
– ออมทรัพย ์ กำรรับเงินค่ำจำ้ง

ล่วงหนำ้ 52,399,917.57  14,304,897.43  -  - 
– ฝำกประจ ำ วงเงินกูย้มืและวงเงิน

หนงัสือค ้ำประกนั 529,131.19  526,840.36  -  - 
 สญัญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ 2,970,784.65  2,940,186.40  -  - 
 Fleet Card 662,058.23  616,065.94  -  - 

 56,561,891.64  18,387,990.13  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 48,889,149.09  26,824,378.41  2,000.00  114,000.00 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยเกิน 1 ปี -  9,961,391.78  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน 15,395,829.49  16,725,768.02  15,393,829.49  16,725,768.02 
  120,846,870.22  71,899,528.34  15,395,829.49  16,839,768.02 

14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 12,447,123.89 4,904,223.99 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3.40 3.40 53,871,028.85 46,324,045.00 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต    137,642,612.57 226,786,922.42 
รวม   203,960,765.31 278,015,191.41 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินอยูใ่นรูปของตัว๋สญัญำใชเ้งินอำย ุ3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง 

จ ำนวน 37 ลำ้นบำท และจ ำนวน 7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 2 ลำ้นบำท และ 2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (ตัว๋สญัญำใชเ้งิน) ค  ้ำประกนั โดยท่ีดินของบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 9) 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 46,324,045.00  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม 146,823,017.80  - 
หกั   จ่ำยคืนเงินกู ้ (139,276,033.95)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 53,871,028.85  - 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 30 กนัยำยน  

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3) -  -  -  24,102,233.76 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน 562,490,434.02  526,437,367.19  12,840.00  46,845,795.27 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 129,208,013.41  127,283,163.25  -  - 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้ 49,081,948.24  5,854,905.89  -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 25) 3,111,340.60  -     -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำบริกำร 500,000.00  -  -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง  31,500,425.73  24,080,256.56  -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ตำมสญัญำบริกำร -  566,666.70  -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 157,009.37  14,659,835.72  -  - 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
– เงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมำยเหตุ 3) - 
 

- 
  

- 
 

100,000,000.00 
– เจำ้หน้ีอ่ืน – กิจกำรอ่ืน 8,721,269.05  5,242,978.20  1,920,497.79  2,809,917.94 
– เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 45,742,745.66  48,593,997.86  79,627.33  12,961,694.20 
– ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 221,060,263.80  2,909,431.87  309,914.46  1,573,993.61 
– ผลประโยชน์พนกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย 5,546,517.31  20,063,135.12  13,784.18  17,323,976.56 
– อ่ืน ๆ 3,082.50  3,082.50  -  - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,057,123,049.69  775,694,820.86  2,336,663.76  205,617,611.34 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 30 กนัยำยน 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 63,201,768.31  69,501,768.38  -  - 
ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (63,201,768.31)  (8,100,000.00)  -  - 

 -  61,401,768.38  -  - 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 69,501,768.38  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม -  - 
หกั   จ่ำยคืนเงินกู ้ (6,300,000.07)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 63,201,768.31  - 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินวงเงิน 210 ลำ้นบำท เป็นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง มีหลกัประกนักำรกูย้ืมดงัน้ี 
1. จดจ ำนองท่ีดินของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 9) 
2. เงินฝำกประจ ำของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 13) 
3. กรรมกำรของบริษทัย่อยร่วมค ้ำประกนั  
4. มอบอ ำนำจกำรรับเงินจำกบริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 

สัญญำเงินกูย้ืมขำ้งตน้มีขอ้ก ำหนดบำงประกำรที่ตอ้งปฏิบตัิตำมเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล กำรรักษำอตัรำส่วน
ทำงกำรเงิน กำรใหบุ้คคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้มืเงิน กำรก่อหน้ีสินเพ่ิมและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีกบัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว โดยบริษทัยอ่ย
จะตอ้งช ำระคืนเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนธันวำคม 2567 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้บริษทั 
เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ค  ้ำประกนัเงินกูย้ืมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนั 

ภำยใตส้ัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขำ้ควบกบันิติบุคคลอื่น หรือจดัตั้งนิติบุคคลอื่นเพื่อด ำเนินงำนแทน หรือร่วมกบั 
นิติบุคคลอ่ืนดว้ยประกำรใด ๆ ก็ตำม เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นหนังสือจำกธนำคำรก่อน 

2. ไม่จ่ำยเงินปันผลไม่ว่ำเฉพำะกำลหรือประจ ำปี หรือแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใด ๆ แก่ผูถื้อหุ้น 
ไม่ว่ำรำยใดรำยหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่ำจะจ่ำยทำงใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมล่วงหน้ำ
เป็นหนังสือจำกธนำคำรก่อน  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัยอ่ยไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกู ้ท ำให้
เงินกูย้ืมดงักล่ำวกลำยเป็นหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมทนัที ปัจจุบนับริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงขอผ่อนผนัเง่ือนไขท่ี
ก ำหนดในสัญญำเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินอย่ำงไรก็ตำมเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินในกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล บริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
ดงักล่ำวเป็น "หน้ีสินหมุนเวียน" ทั้งจ ำนวน 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,105,114.26 - 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

     ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั (หมำยเหต ุ2.6) 10,471,299.68 - 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 12,576,413.94 - 

เพ่ิมข้ึน 313,731,282.66 - 

เพ่ิมข้ึนจำกดอกเบ้ีย (14,587,129.10) - 

เงินจ่ำยช ำระ (120,634,444.57) - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 191,086,122.93 - 

หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (38,719,729.69) - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ – สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 152,366,393.24 - 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2563 

 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 10,019,557.28 - 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 6,235,888.74 - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 4,830,612.82 - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 411,300.00 - 

รวม 21,497,358.84 - 
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18. หุ้นกู้ทีย่งัมไิด้ออกจ าหน่าย 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2563 มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกูใ้นวงเงิน 
ไม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยหุน้กูด้งักล่ำว 

19. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงงวด 

 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  47,986,917.06  72,093,290.16  103,418,892.04  21,011,272.50 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย: หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท/ หุน้) 0.07  0.11  0.16  0.03 

 

 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  (32,945,936.98)  195,397,331.17  179,165,834.94  69,134,277.48 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย: หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท/ หุน้) (0.05)  0.30  0.27  0.10 

20. เงนิปันผลจ่าย 

เ มื ่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ที ่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษ ัทค ร้ังที่ 4/2562 มีมติอนุมตั ิจ ่ำย เงินปันผล 
ระหว่ำงกำล ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน  66.00 ลำ้นบำท ในระหว่ำงปี 2562 ไดจ้่ำยเงินปันผล 
ระหว่ำงกำลแลว้  

เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นปี 2563 มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มอีกในอตัรำหุ้นละ 
0.06 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 39.60 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2563 ไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ รวมเป็นเงินปันผล
จ่ำยทั้งส้ินอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 105.60 ลำ้นบำท 
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21. ข้อมูลแยกตามส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจดักำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน และสินทรัพยต์ำมส่วนงำน รวมรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถ 
ปันส่วนใหก้บัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รำยไดอ่ื้น 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัมีกำรด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวยีดนำม 
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รำยละเอียดขอ้มูลแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมี

ควำมเท่ียงตรงสูง 
วศิวกรรมและก่อสร้ำง 

(EPC) 
กำรขำยวสัดุก่อสร้ำง 
และกำรบริหำรงำน 

กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

 
รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 152 214 466 679 47 - 4 3 669 896 
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนใหบ้ริกำร (120) (164) (405) (601) (45) - (2) (3) (572) (768) 
ก ำไรขั้นตน้ 32 50 61 78 2 - 2 - 97 128 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:           
รำยไดอ่ื้น         5 7 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย         (1) (1) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (43) (42) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน         - - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (4) (2) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้         54 90 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (6) (19) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด         48 71 

สินทรัพยจ์  ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี   30 ก.ย.63 31 ธ.ค.62 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์         738 791 
สินทรัพยอ่ื์น         2,666 2,344 

สินทรัพยร์วม         3,404 3,135 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมี

ควำมเท่ียงตรงสูง 
วศิวกรรมและก่อสร้ำง 

(EPC) 
กำรขำยวสัดุก่อสร้ำง 
และกำรบริหำรจดักำร 

กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

 
รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 448 659 656 1,354 244 - 21 50 1,369 2,063 
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนใหบ้ริกำร (371) (495) (593) (1,177) (212) - (21) (12) (1,197) (1,684) 
ก ำไรขั้นตน้ 77 164 63 177 32 - - 38 172 379 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:           
รำยไดอ่ื้น         4 15 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย         (4) (4) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (188) (129) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน         (3) - 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (12) (6) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้         (31) 255 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (7) (48) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด         (38) 207 

สินทรัพยจ์  ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี   30 ก.ย.63 31 ธ.ค.62 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์         738 791 
สินทรัพยอ่ื์น         2,666 2,344 

สินทรัพยร์วม         3,404 3,135 
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รำยไดจ้ำกส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 กนัยำยน 

 งวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2563 2562  2563 2562 
รำยไดจ้ำกส่วนงำน      
ประเทศไทย 364,709,879.42 896,133,386.50  939,887,623.15 2,062,760,326.44 
ประเทศเวยีดนำม 303,906,630.92 -  428,690,356.04 - 
รวม 668,616,510.34 896,133,386.50  1,368,577,979.19 2,062,760,326.44 

ก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 
งำนภูมิศำสตร์เกิดข้ึนจำกยอดขำยหกัดว้ยตน้ทุนขำย ซ่ึงค ำนวณจำกก ำไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทั  
สินทรัพยอ่ื์นๆ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และอ่ืน ๆ 

ลูกค้ารายใหญ่  
งบเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่  

ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มีจ ำนวน 1 รำย จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศเป็นรำยไดจ้ำก
ผลิตภณัฑส์ ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต ์และอุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวนเงิน 72.27 ลำ้นบำท 

บริษทัยอ่ย 

ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 30 กนัยำยน 2563 จ ำนวน 2 รำย จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขยะ
และกำรใหบ้ริกำรตำมสญัญำก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ จ ำนวนเงิน 58.79 ลำ้นบำท และ 115.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 จ ำนวน 1 รำย จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศเป็นรำยไดจ้ำกกำร
บริกำรตำมสญัญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขยะจ ำนวนเงิน 831.44 ลำ้นบำท 
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22. รายได้อ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ดงัน้ี 
 

 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้        
   ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย ์ 319,998.00  177,401.56  100,419,920.55  180,360.83 
   ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  13,437,490.18  8,806,200.47  - 
   เงินปันผลรับ -  -  99,999,994.00  - 
   อ่ืน ๆ  4,341,945.83  2,030,842.74  9,613,903.95  7,107,093.94 
        รวม 4,661,943.83  15,645,734.48  218,840,018.97  7,287,454.77 

ค่าใช้จ่าย        
   ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 3,498,404.91  -  -  6,781,074.20 
        รวม 3,498,404.91  -  -  6,781,074.20 

23. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญา  

สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที ่1 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2557 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง  
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำ บริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือขำยน ้ ำดิบให้กบับริษทัดงักล่ำวและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้
ในสญัญำ โดยสญัญำมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี และสำมำรถต่ออำยสุัญญำไดค้ร้ังละ 10 ปีไม่เกิน 2 คร้ัง (รวมอำยุ
สญัญำ 30 ปี) โดยเร่ิมตน้นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 

โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขำยน ้ ำดิบใหก้บับริษทัดงักล่ำว ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 8 – 12  ลำ้นลูกบำศกเ์มตร 
สัญญาเช่าทีด่นิต่างตอบแทนพเิศษ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำเช่ำท่ีดินต่ำงตอบแทนพิเศษกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสญัญำ บริษทัตกลงท่ีจะใหเ้ช่ำท่ีดินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน และปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำ สัญญำฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 30 ปี นบัจำกวนัท่ี
เร่ิมตน้สญัญำ 
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สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที ่2 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (บริษทัย่อย)ไดท้ ำสัญญำขำยน ้ ำดิบ กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง 
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำ บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขำยน ้ ำดิบให้กบับริษทัดงักล่ำว ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 5 – 8  
ลำ้นลูกบำศก์เมตร เป็นระยะเวลำ 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2590 และบริษทัย่อย 
ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

24. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

24.1 ภาระผูกพนัและวงเงนิสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

 

 *     วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน เป็นวงเงินสินเช่ือร่วมกบับริษทัใหญ่ 

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ค  ้ ำประกันเงินเพ่ือค ้ ำประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 
ตำมสญัญำรับเหมำก่อสร้ำงใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

  งบกำรเงินรวม 
  30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 
 สกุลเงิน 

(หน่วย) 
วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลำ้นบำท 37.00 4.85 32.15 7.00 4.90 2.10 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต */ ** ลำ้นบำท 90.00 - 90.00 30.00 - 30.00 
วงเงินกูย้มืระยะส้ัน ลำ้นบำท 120.00 - 120.00 30.00 - 30.00 
วงเงินกูย้มืระยะยำว ลำ้นบำท 450.00 - 450.00 450.00 94.96 355.04 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั** ลำ้นบำท 19.38 7.98 11.40 13.38 7.93 5.45 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 1.92 - 1.92 0.63 - 0.63 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 
 สกุลเงิน 

(หน่วย) 
วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลำ้นบำท 2.00 - 2.00 2.00 - 2.00 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลำ้นบำท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
วงเงินกูย้มืระยะส้ัน ลำ้นบำท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั ลำ้นบำท 4.50 - 4.50 4.50 4.41 0.09 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 0.63 - 0.63 0.63 - 0.63 
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บริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัฯ อตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ ำประกนัวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนัจ ำนวน 225.48 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำน
ก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดย บริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย 
พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 36.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทัฯ และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัฯ อตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จ ำกดั ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 27.91 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั
เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดยบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ
จ ำกดั ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 18.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

**   เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย
สินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึงได้แก่ สินเช่ือค ้ ำประกันจ ำนวน 70 ลำ้นบำท และสินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจ ำนวน 
180 ลำ้นบำท เพ่ือใชใ้นกำรสนบัสนุนโครงกำรและเป็นทุนหมุนเวียน อตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียอตัรำตลำด 
(MONEY MARKET RATE) ค ้ำประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน), บริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ 
จ ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินจำกวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจำกจ ำนวน 250 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน
470 ลำ้นบำท โดยสำมำรถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1. วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จ ำนวน 450 ลำ้นบำท 

2. วงเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงก ำหนดวงเงินควำมเส่ียงในกำรช ำระหน้ีก่อนก ำหนด (Pre – Settlement Limit)  
20 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั สำมำรถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลำ้นบำท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญั เก่ียวกบักำรขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตำมมูลค่ำงำนท่ีจำ้ง
ตำมโครงกำรสัญญำหรือตำมค่ำงวดสุทธิหลงัหักเงินรับล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 
เฉพำะงำนโครงกำรท่ีมูลค่ำสูงกวำ่ 30 ลำ้นบำทหรือระยะเวลำโครงกำรท่ีเกินกวำ่ 9 เดือน 

2. กรณีเบิกใช้สินเช่ือค ้ ำประกนั ประเภทกำรรับเงินล่วงหน้ำ ก่อนกำรจดัท ำสัญญำหลกัประกนัให้ไวก้บัธนำคำร 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตอ้งจดัท ำสญัญำโอนสิทธิเรียกร้องและ/ หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกนัทำงธุรกิจ
ตำมสญัญำโครงกำรงำนนั้นตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 

ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัยอ่ย  

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดค้  ้ ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นให้แก่
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั 
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24.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำวำ่จำ้งก่อสร้ำงท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมสญัญำ  จ่ำยช ำระ  คงเหลือ 
สญัญำก่อสร้ำง  1,087,779,445.29  298,504,065.92  789,275,379.37 

25. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำงำนตำมสญัญำท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำตน้งวด/ ปี 2,506,548,812.34  2,970,104,289.91 
บวก  รับงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำระหวำ่งงวด/ ปี  1,620,316,204.61  339,981,097.60 
หกั    สญัญำท่ียกเลิกระหวำ่งงวด/ ปี (6,865,097.17)  (10,440,884.78) 
หกั    สญัญำท่ีปิดงำนระหวำ่งงวด/ ปี (2,070,005,376.21)  (793,095,690.39) 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำส้ินงวด/ ปี 2,049,994,543.57  2,506,548,812.34 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำท่ีท ำแลว้ (ยงัไม่ปิดงำน) (315,603,957.37)  (2,262,457,235.05) 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำคงเหลือ – สุทธิ 1,734,390,586.20  244,091,577.29 

 

ขอ้มูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยไดต้น้งวด/ ปี 2,262,457,235.05  1,405,551,432.55 
บวก  รำยไดต้ำมสญัญำท่ีรับรู้ระหวำ่งงวด/ ปี 655,843,141.17  1,650,001,492.89 
หกั   รำยไดต้ำมสญัญำท่ีปิดงำนระหวำ่งงวด/ ปี (2,070,005,376.21)  (793,095,690.39) 
รำยไดต้ำมสญัญำสะสมส้ินงวด/ ปี 848,295,000.01  2,262,457,235.05 
    
ตน้ทุนตำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนตน้งวด/ ปี 2,037,429,562.27  1,245,045,083.15 
บวก  ตน้ทุนตำมสญัญำท่ีรับรู้ระหวำ่งงวด/ ปี 593,034,324.56  1,478,197,159.83 
หกั    ตน้ทุนตำมสญัญำท่ีปิดงำนระหวำ่งงวด/ ปี (1,877,225,687.19)  (685,812,680.71) 
ตน้ทุนตำมสญัญำสะสมส้ินงวด/ ปี 753,238,199.64  2,037,429,562.27 
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   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ก ำไรตำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นก ำไรตน้งวด/ ปี 225,027,672.78  160,506,349.40 
บวก  ก ำไรตำมสญัญำท่ีรับรู้ระหวำ่งงวด/ ปี 62,808,816.61  171,804,333.06 
           ขำดทุนตำมสญัญำท่ีปิดงำนระหวำ่งงวด/ ปี (192,779,689.02)  48,504.67 
หกั    ก ำไรตำมสญัญำท่ีปิดงำนระหวำ่งงวด/ ปี (1,655,649.33)  (107,331,514.35) 
ก ำไรตำมสญัญำสะสมส้ินงวด/ ปี 93,391,151.04  225,027,672.78 

    
มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บตน้งวด/ ปี 494,128,504.93  830,749,471.88 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ตน้งวด/ ปี -  (13,247,655.83) 
บวก  รำยไดต้ำมสญัญำท่ีรับรู้ระหวำ่งงวด/ ปี 655,843,141.17  1,650,001,492.89 
หกั    รำยไดท่ี้เรียกเก็บจำกลูกคำ้ระหวำ่งงวด/ ปี (559,989,349.96)  (1,973,374,804.01) 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ส้ินงวด/ ปี (หมำยเหตุ 15) -  -    
มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บส้ินงวด/ ปี (หมำยเหตุ 4) 589,982,296.14  494,128,504.93 

 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยได ้ 465,739,611.57  597,246,520.44  655,843,141.17  1,233,275,642.57 
ตน้ทุนตำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย (405,113,422.43)  (536,008,274.83)  (593,034,324.56)  (1,093,909,732.41) 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีรับรู้ในระหวำ่งงวด 60,626,189.14  61,238,245.61  62,808,816.61  139,365,910.16 
 

26. การบริหารจดัการทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัคือกำรด ำรงฐำนเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเพ่ือรักษำควำมเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนเจ้ำหน้ี 
และตลำดเงินทุน และเพ่ือกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน 
ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก ำหนดวำ่เป็นผลของกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและติดตำมระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.9500: 1 และ  
0.6714: 1 ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.0052: 1 และ 0.2170: 1 ตำมล ำดบั 

27. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2563 
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