บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2563
และรำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 และ
งบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ รวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิจการสาหรับ งวดสามเดือ นและเก้า เดือ นสิ ้ นสุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2563 และงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น รวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิ น ระหว่างกาล”) ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิ ชนั่ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จ การเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ
ในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิ น ระหว่า งกาลเหล่า นี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ น ระหว่า งกาล ส่ ว นข้า พเจ้า เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ข ้อ สรุ ป ต่ อ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลดัง กล่ า วจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลโดย
ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จ การ” การสอบทานดัง กล่ า วประกอบด้ว ย การใช้วิ ธี ก ารสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ ว นใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมด
ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้า พเจ้า ไม่ พ บสิ่ ง ที่ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ เ ชื่ อ ว่ า ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาลดัง กล่ า วไม่ ไ ด้จัด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว่างกาลข้อ 2.2 เนื่ องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรั บผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ ประกาศโดยสภาวิชาชี พบัญชี
มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด

(นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"
หน่วย: บำท
งบกำรเงินรวม
2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน:
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ปรับรำยกำรกระทบกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่ ำย)
กำรปรับปรุ งต้นทุนทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุ งดอกเบี้ยรับ
กำรปรับปรุ งด้วยรำยได้เงินปันผล
กำรปรับปรุ งด้วยลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยสิ นค้ำคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำสู ญสิ้น และค่ำตัดจำหน่ำย
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสิ นค้ำ (กลับรำยกำร)
กำรปรับปรุ งด้วยประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
กำรปรับปรุ งด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกิจกำร
รวมกำรปรับปรุ งจำกกำรกระทบยอดกำไร (ขำดทุน)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
เงินสดรับเงินปันผล
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ
ภำษีเงินได้รับคืน (จ่ำยออก)
เงินสดรับ (จ่ำย) ผลประโยชน์พนักงำน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน:
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ำยเพื่อเงินทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ระยะยำวอื่น
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ มื กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกิจกำร
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(31,058,990.70)

255,084,768.54

199,414,319.70

87,656,274.45

12,242,975.08
(522,633.85)
(386,577,689.23)
(6,759,633.18)
(30,140,151.29)
270,498,531.18
77,040,271.39
2,083,284.87
13,845,379.38
11,444,559.91
(1,783,194.31)
29,314,644.51
(9,313,655.54)
(40,372,646.24)
(10,611,050.43)
522,633.85
(19,600,955.36)
(12,756,102.00)
(82,818,120.18)

5,892,587.12
(703,739.93)
(260,768,485.79)
(59,659,962.28)
(4,758,750.81)
241,058,007.24
76,235,687.05
1,282,733.69
5,906,253.02
(19,884,356.43)
(177,401.56)
(15,577,428.68)
239,507,339.86
(3,579,146.99)
792,131.79
(59,275,354.65)
(193,230.00)
177,251,740.01

1,366.12
(9,588,903.95)
(99,999,994.00)
220,910,656.43
4,818,053.93
112,000.00
(203,280,947.58)
1,372,490.50
(159,427.32)
406,025.01
(100,419,920.55)
(185,828,601.41)
13,585,718.29
99,999,994.00
(8,694.89)
9,588,903.95
(19,600,955.36)
(577,210.00)
102,987,755.99

(6,042,446.47)
16,542,245.21
250,615.97
(28,451.00)
(94,457,806.11)
64,473,706.29
1,230,952.87
4,669,434.97
334,207.95
(180,360.83)
(13,207,901.15)
74,448,373.30
6,042,446.47
(25,990,435.61)
(193,230.00)
54,307,154.16

(38,173,901.51)
(53,750,000.00)
1,783,196.31
(9,113,926.02)
(4,001,708.88)
(9,294,660.00)
(112,551,000.10)

(152,092.58)
1,944,128.86
(19,762,345.75)
(812,581.00)
(2,348,988.11)
(21,131,878.58)

(350,000,000.00)
445,278,504.54
169,000,000.00
(316,300,000.00)
(52,021,495.46)

1,944,128.86
(4,010,000.90)
100,000,000.00
(250,000,000.00)
(152,065,872.04)

7

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"
หน่วย: บำท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

d

w

-

n

-

D

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม:
รำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงั นี้
ซื้อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่อ
1,650,000.00
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ที่เพิม่ ขึ้นตำมหนี้สินสัญญำเช่ำ
46,365,453.24
โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
2,478,196.16

s

(97,758,717.88)
(97,758,717.88)
274,706,255.10
176,947,537.22

i

(88,632,531.19)
(88,632,531.19)
201,317,982.47
112,685,451.28

e

188,208,344.17
188,208,344.17
437,101,755.14
625,310,099.31

i

(174,542,182.74)
1,822,719.02
(172,719,463.72)
606,286,449.77
433,566,986.05

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด

n

100,000,000.00
(100,000,000.00)
-

a

(100,000,000.00)
(39,598,791.72)
(139,598,791.72)

h

(26,904.00)
76,652,676.59
(43,122,124.04)
(500,000.00)
(915,165.81)
32,088,482.74

v

(81,601,409.95)
255,000,000.00
146,823,017.80
(145,576,034.02)
(185,400.00)
(55,000,000.00)
(59,034,444.57)
(39,598,791.72)
20,826,937.54

e

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกกำรขำยและเช่ำกลับคืน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ มื บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยมัดจำตำมสัญญำขำยและเช่ำกลับ
เงินสดจ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดจ่ำยเงินปันผล
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562

c

งบกำรเงินรวม
2563

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563
1.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งในประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี ส ำนั ก งำนตั้ง อยู่เ ลขที่ 700/331 หมู่ ที่ 6 ต ำบลดอนหั ว ฬ่ อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั มีผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่สูงสุ ดคือ บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด โดยถือหุ ้นในอัตรำ
ร้อยละ 22.12 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : ถือหุน้ ร้อยละ 22.12)
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำ รวมกันเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ” ประกอบธุรกิ จหลักในธุ รกิจวิศวกรรมและก่อสร้ำงทั้งใน
และต่ำงประเทศ รวมทั้งธุรกิจกำรผลิตชิ้นส่วนโลหะและธุรกิจจำหน่ำยน้ ำ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีรำยได้หลักจำกธุ รกิจงำนวิศวกรรม – จัดหำ – ก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction: EPC)
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จึงปรับย้ำยจำกกลุ่มอุตสำหกรรมสิ นค้ำอุตสำหกรรม (Industrials) หมวดธุรกิจยำนยนต์
(Automotive) ไปยังกลุ่มอุตสำหกรรม อสังหำริ มทรัพย์ และก่อสร้ำง (Property & Construction) หมวดธุ รกิ จบริ กำร
รับเหมำก่อสร้ำง (Construction Services)
ทั้งนี้ กำรปรับย้ำยกลุ่มอุตสำหกรรม และหมวดธุรกิจของบริ ษทั ฯ ข้ำงต้น ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 เป็ นต้นไป

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่ างกาลและการนาเสนองบการเงินรวม
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่ างกาล
งบกำรเงิ นระหว่ำ งกำลนี้ จัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำล
โดยบริ ษทั ฯ เลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น
เพิม่ เติมเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงิ นประจำปี ที่ นำเสนอครั้งล่ำสุ ด ดังนั้นจึ งเน้น
กำรให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ ได้
รำยงำนไปแล้ว ผู ้ใ ช้ง บกำรเงิ น ควรใช้ง บกำรเงิ น ระหว่ ำ งกำลนี้ ควบคู่ ไ ปกับ งบกำรเงิ น ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
2.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้เกิด
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจนำมำ
ซึ่ งควำมไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม ของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ ติดตำมควำม
คืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สิน
และหนี้ สิ น ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรได้ใ ช้ป ระมำณกำรและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ ำ ง ๆ
เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
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2.3 เกณฑ์ ในการนาเสนองบการเงินรวม
2.3.1 งบกำรเงิ นรวมนี้ ได้รวมงบกำรเงิ นของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯ
มีอำนำจควบคุมหรื อถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 50 ของหุน้ ที่บริ ษทั ฯ มีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

บริ ษทั ย่อยทำงตรงและทำงอ้อม
บริ ษทั ย่อยทำงตรง
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
ให้ บ ริ กำร ใ นด้ ำ น Engineering
Service และ Automation Solution
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ง ำ น ก่ อ ส ร้ ำ ง
โครงกำรและให้บ ริ กำรดู แ ลและ
บำรุ ง รั กษำโรงงำนไฟฟ้ ำประเภท
พลังงำนทดแทนทุกชนิด
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2563
2562

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย
ไทย

98.12
100.00

53.33
100.00

ไทย

49.00

49.00

เวียดนำม

100.00

-

บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด)
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด

ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ

บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
จัด จำหน่ ำยวัส ดุ อุ ปกรณ์ อะไหล่
ต่ำง ๆ เพื่อ ใช้ในกำรก่ อ สร้ ำงงำน
โครงสร้ำงต่ำง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
ธุรกิจพลังงำนทุกประเภท ธุรกิจน้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์
และผสมสำรเคมี เพื่อจำหน่ ำยใน
กิจกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีหรื อ
เพื่อใช้เ พื่อจำหน่ ำยแก่ ชุมชน และ
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
และ ใ ห้ บ ริ กำร อ อกแ บ บ ใ ห้
คำปรึ กษำด้ำนวิศวกรรมกำรให้บริ กำร
งำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริ กำร
ดูแลบำรุ งรักษำ
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด * งำนก่ อสร้ ำงโครงกำรเพิ่ มประสิ ทธิ
ภำพกำรสูบน้ ำ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด
ที่ ปรึ กษำงำนก่ อ สร้ ำ ง และรั บ
ก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำง ๆ
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* บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั
มีอำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อได้มำซึ่งประโยชน์จำกกิจกรรมของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด (กำรคำนวณสัดส่ วนเงินลงทุน
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6.3)
รำยกำรบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
งบกำรเงิ น รวมนี้ ไ ด้จัด ทำขึ้ นโดยใช้น โยบำยกำรบัญ ชี เ ช่ นเดี ย วกับ ที่ ใ ช้สำหรั บรำยกำรบัญชี ที่เหมื อ นกัน หรื อ
เหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกันสำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั
2.3.2 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด (เอทู ) มี กำรร่ วมกำรงำนประเภทกำรดำเนิ นงำนร่ วมกัน (Joint operation)
ระหว่ำงเอทูและผูร้ ่ วมดำเนิ นงำนอื่น (Other joint operators) เอทูรับรู ้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้
และค่ ำ ใช้จ่ ำ ยแต่ ล ะรำยกำรของกำรด ำเนิ น งำนร่ ว มกัน ตำมส่ ว นของตนในงบกำรเงิ น ของกิ จ กำรโดย
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ประเทศ
ส่วนได้เสี ยใน
ชื่อกิจกำร
ลักษณะธุรกิจ
ที่จดั ตั้ง
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน (ร้อยละ)
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2563
2562
กิจกำรค้ำร่ วม บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด
ก่อสร้ำง
เวียดนำม
100.00 *
และ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย)
* บริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยในกำรดำเนินงำนร่ วมกันในสัดส่วนร้อยละ 100
2.4 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงินสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยกเว้นกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำ
เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ก) เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นประเภทตรำสำรหนี้ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น มูลค่ ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำย กำรจัดประเภทดังกล่ำวจะขึ้นอยูก่ บั แผนธุรกิจของกิจกำร
(Business Model) ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนหรื อผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
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หนี้สินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ัทรั บรู ้ ผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นต่ อสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นที่ ว ดั มู ลค่ ำด้วยวิ ธี รำคำทุ น
ตัดจ ำหน่ ำย โดยไม่จ ำเป็ นต้อ งรอให้เหตุ ก ำรณ์ ที่ มี ก ำรด้อยค่ ำ ด้ำ นเครดิ ต เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น กลุ่ ม บริ ษทั พิ จ ำรณำ
กำรเปลี่ ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นเป็ นระดับ และกำหนดวิธีกำรวัดค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตและกำรคำนวณดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่ แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสำหรั บ
ลูกหนี้กำรค้ำหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
ใช้วธิ ีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
ข) สัญญาเช่ า
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สินทรั พย์สิทธิ กำรใช้ ณ วันที่ สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผล สิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุ น
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วยจำนวนเงิ นของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรก
ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิ ดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่
สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
หำกกลุ่มบริ ษทั ไม่มีควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อำ้ งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้นสุดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้จะถูกคิดค่ำเสื่ อมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนับจำกวันที่สัญญำเช่ำ
เริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ห รื อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่
วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงิ น
ที่ ตอ้ งจ่ ำยตำมสัญญำเช่ ำคิ ดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยตำมนัยของสัญญำเช่ ำหรื ออัตรำดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริ ษทั หลังจำกวันที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อน
ดอกเบี้ยจำกหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะท้อนกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยชำระแล้ว นอกจำกนี้
มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญำเช่ำใหม่
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตา่
จำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำที่ มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนั ที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล
หรื อสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำจะถูกรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ น
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำร
สำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำน
และกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 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
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้นกำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณ
กำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและหลักกำรเกี่ยวกับ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรนำมำตรฐำนกลุ่มนี้มำถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ จำกรำยกำรดังต่อไปนี้
- กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน – บริ ษทั ฯ
วัดมูลค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุ นในตรำสำรทุ นของบริ ษทั ที่ ไม่ใช่ บริ ษทั จดทะเบี ยน และจัดประเภทเงิ นลงทุ น
ดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้ประเมิน
และพิจำรณำแล้วว่ำ รำคำทุนของเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวได้สะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว
ดัง นั้น กำรวัด มูลค่ ำยุติธรรมของเงิ นลงทุ นในตรำสำรทุ นดังกล่ำวจึ งไม่มี ผลกระทบต่อกำรปรั บปรุ งกำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
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- กำรรั บรู ้ รำยกำรผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ต – บริ ษทั ฯ รั บ รู ้ ผ ลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ด ขึ้ น ต่อ สิ น ทรั พ ย์
ทำงกำรเงินโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย
ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุ นที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำ โดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ
พิจำรณำแล้วว่ำกำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญให้มีกำรปรับปรุ ง
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลกระทบสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.6
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำและกำหนดให้ผูเ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรั บสัญญำเช่ำทุ กรำยกำร
ที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน
ผลกระทบสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.6
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติม
ทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)
โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิ บัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นบำงฉบับ
และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชีในช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมีผลบังคับใช้
สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ ที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั ฯ เลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนำข้อมูลที่ มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward – looking information) มำใช้วดั มูลค่ำ
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ใช้วธิ ีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นำสถำนกำรณ์ COVID – 19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
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2.6 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตำมที่ กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลข้อ 2.5 บริ ษทั ฯ ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบตั ิในระหว่ำง
งวดปั จจุบนั โดยกิจกำรได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดงั กล่ำว และไม่ปรับ
ย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำมำถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นปี 2563
จำนวนเงิ นของรำยกำรปรั บ ปรุ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563
จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 ทำงกำรเงินฉบับที่ 16 1 มกรำคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
10,471,299.68
10,471,299.68
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
1,153,315.37
5,319,833.24
6,473,148.61
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
951,798.89
5,151,466.44
6,103,265.33
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ก) เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจัด ประเภทและวัดมู ลค่ ำ ของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ น ตำมที่ ก ำหนดในมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เปรี ยบเทียบกับกำรจัดประเภทและมูลค่ำตำมบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมหลักกำร
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำ
บัญชีเดิม
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ผ่ำนกำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจำหน่ำย
รวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
606,286,449.77
- 606,286,449.77 606,286,449.77
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1,441,903,055.86
- 1,441,903,055.86 1,441,903,055.86
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น
– เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
18,387,990.13
18,387,990.13
18,387,990.13
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน
2,066,577,495.76
- 2,066,577,495.76 2,066,577,495.76
(หน่วย: บำท)
มูลค่ำตำมหลักกำร
บัญชีเดิม

สินทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
201,317,982.47
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
221,380,314.68
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
150,000,000.00
572,698,297.15
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

งบเฉพำะกิจกำร
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ผ่ำนกำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
รำคำทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจำหน่ำย
-

-

201,317,982.47
221,380,314.68
150,000,000.00
572,698,297.15

รวม
201,317,982.47
221,380,314.68
150,000,000.00
572,698,297.15

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทำงกำรเงินใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
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ข) สัญญาเช่ า
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 16 มำถือปฏิ บตั ิครั้งแรก บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรั บรู ้หนี้ สิน
ตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของเงิ นจ่ำยชำระ
ตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และ
สำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หัก) สัญญำเช่ำระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง
(หัก) สัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรง

13,584,978.92
(2,199,358.92)
(210,600.00)

(หัก) ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี

11,175,020.00
(703,720.32)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำปฏิบตั ิใช้
หนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

10,471,299.68
2,105,114.26

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

12,576,413.94

ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

6,473,148.61
6,103,265.33
12,576,413.94

รำยกำรปรั บปรุ งสิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 16 มำถื อปฏิ บตั ิ ครั้ งแรก ณ วันที่
1 มกรำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
ยำนพำหนะ
10,471,299.68
2.7 กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำล ฝ่ ำยบริ หำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรรับรู ้
และกำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำร
17

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่ นำมำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลเหมือนกับที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
3.

รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตำมที่สรุ ปข้ำงล่ำงนี้ ซึ่งรำยกำรเหล่ำนี้เกิดขึ้นตำมมูลฐำน
ที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่งมูลฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำรำยกำรบำงกรณี อำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนที่ใช้สำหรับรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบุคคล
หรื อบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ
ให้บริ กำรในด้ำน Engineering Service และ
Automation Solution และให้บริ กำรงำนก่อสร้ำง
โครงกำรและให้ บริ กำรดู แลและบ ำรุ งรั กษำ
โรงงำนไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
จัดจำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำง ๆ เพื่อใช้
ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำง ๆ ของธุรกิ จ
โรงไฟฟ้ ำ ธุ รกิ จพลังงำนทุกประเภท ธุ รกิ จน้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์ และผสม
สำรเคมี เพื่อจำหน่ ำยในกิ จกำรอุตสำหกรรมปิ
โตรเคมีหรื อเพื่อใช้เพื่อจำหน่ำยแก่ชุมชน และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และให้บริ กำร
ออกแบบ ให้ ค ำปรึ กษำด้ำนวิ ศ วกรรม กำร
ให้บริ กำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริ กำร
ดูแลบำรุ งรักษำ
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพกำรสูบน้ ำ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด ที่ ปรึ กษำงำนก่ อสร้ ำง และรั บก่ อสร้ ำงงำน
โครงกำรต่ำง ๆ
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
กำรออกแบบเฉพำะด้ำ นอื่ น ๆ ซึ่ งมิ ไ ด้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
บริ ษทั แอท พีค จำกัด
กิจกรรมของบริ ษทั โฆษณำ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ ทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ ทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำร
ร่ วมกัน

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่/ ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
เป็ นกรรมกำร
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
รับชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
รับชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
รวม
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
รับชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี

-

-

-

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

2
-

-

150,000,000.00
147,300,000.00 250,000,000.00
- (100,000,000.00)
297,300,000.00 150,000,000.00

-

-

8,829,759.22
(8,829,759.22)
297,300,000.00

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

-

-

169,000,000.00
(169,000,000.00)
-

-

2
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
รับชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
รวม
รวมทั้งหมด

-

-

508,019.13
(508,019.13)
297,300,000.00

150,000,000.00

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน ครบกำหนดเมื่อทวงถำม
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำมอัตรำดอกเบี้ยที่ธนำคำรพำณิ ชย์เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดี (MLR)
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562 30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น*

-

-

-

24,102,233.76
100,000,000.00
124,102,233.76

* เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำจะซื้ อจะขำยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงมูลค่ำรวม 187,344,000 บำท
โดยได้รับชำระเงิ นมัดจำ จำนวน 100,000,000 บำท ต่อมำในวันที่ 3 มกรำคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อขำยที่ ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงและได้จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ณ สำนักงำนที่ดิน พร้อมทั้งรับชำระรำคำส่วนที่เหลือแล้ว
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด(1)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี

-

-

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562

100,000,000.00
(100,000,000.00)
-

200,000,000.00
(100,000,000.00)
100,000,000.00
20

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
เงินกูย้ มื จำกผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
เงินกูย้ มื จำกกรรมกำรของบริ ษทั ย่อย(3)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
เงินกูย้ มื บริ ษทั แอท พีค จำกัด(2)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562

-

-

7,328.77
1,366.12
(8,694.89)
-

7,328.77
7,328.77
100,007,328.77

44,933,076.75
44,933,076.75

44,933,076.75
44,933,076.75

-

-

24,402,394.24
1,521,854.08
25,924,248.32
70,857,325.07

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

-

-

-

500,000.00
(500,000.00)
-

-

-

3,100,000.00
3,100,000.00

3,100,000.00
3,100,000.00

-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
เงินกูย้ มื บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด(4)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด/ ปี
จ่ำยชำระระหว่ำงงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ ปี
รวมทั้งสิ้น

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562

1,363,518.53
115,230.81
1,478,749.34
4,578,749.34

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

-

-

185,400.00
(185,400.00)
-

185,400.00
185,400.00

-

-

726.36
1,420.89
(2,147.25)
75,436,074.41

726.36
726.36
186,126.36
73,985,115.88

-

100,007,328.77

(1)

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิ นครบกำหนด
จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำมอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกของธนำคำรพำณิ ชย์
(2)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ ืม
ในรู ปแบบตัว๋ สัญญำใช้เงิน กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี
(3)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด กูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิ นครบกำหนดจ่ำยคืน
เมื่อทวงถำมและไม่คิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน
(4)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัดกูย้ มื ในรู ปแบบตัว๋ สัญญำใช้เงิน กำหนด
ชำระคืนเมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

รำยกำรบัญชี ที่สำคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสำระสำคัญสำหรับงวดสำมเดื อนและเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน
(หน่วย: พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
2563
2562
2563
2562
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
8
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
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

-

-

-

6
6
6
6
24

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

3,776
235

2,562
-

เงินปันผลรับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

99,999

-

รำคำและเงื่ อ นไขทำงกำรค้ำ
เดี ย วกั น กั บ บุ ค คลภำยนอก
ซึ่ งใกล้ เ คี ยงกั บ รำคำตลำด
โดยทัว่ ไป

-

-

-

18,217

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

-

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

6

-

ต้ นทุนค่ าบริการ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ซื้อสินค้ า
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
ค่ าเช่ าจ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ดอกเบีย้ จ่ าย
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอท พีค จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
-

698
53
751

-

-

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562

รายได้ จากการขายทรัพย์ สิน
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

209,790

-

รายได้ จากการขาย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

66

-

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

-

-

-

18
18
18
14
68

เงินปันผลรับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

99,999

-

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

8,830
508

5,847
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ต้ นทุนค่ าบริการ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ซื้อสินค้ า
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
ค่ าเช่ าจ่ าย
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
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

รำคำและเงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ
เดี ยวกั น กั บ บุ คคลภำยนอก
ซึ่ งใกล้ เ คี ยงกั บ รำคำตลำด
โดยทัว่ ไป

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
-

-

-

57,401

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

2,735

-

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

18

-

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

1,522
115
2
1,639

2,073
156
2,229

1
1

-

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
2,907,359.00
6,256,728.00
1,971,219.00
2,868,228.00
197,231.92
191,812.49
74,176.11
96,289.74
494.16
476.46
270.81
476.46
3,105,085.08
6,449,016.95
2,045,665.92
2,964,994.20
(หน่วย: บำท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
18,306,646.00
20,660,133.00
7,198,818.00
10,494,633.00
740,640.77
1,386,482.45
222,528.32
1,099,914.20
1,482.47
1,429.38
812.42
1,429.38
19,048,769.24
22,048,044.83
7,422,158.74
11,595,976.58
25

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

การคา้ ประกันหนีส้ ินระหว่ างกันและอื่น ๆ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันเงิ นเพื่อค้ ำประกันกำรรั บเงิ นค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
ตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ฯ อัตรำร้อยละ 22.12) ร่ วมค้ ำประกันวงเงิ น
หนัง สื อ ค้ ำ ประกัน จ ำนวน 225.48 ล้ำ นบำท ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด เพื่ อ ออกหนัง สื อ ค้ ำ ประกัน
สำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 36.05 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ฯ อัตรำร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 27.91 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 18.05 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 อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิ นจำนวน
180 ล้ำ นบำท เพื่ อ ใช้ใ นกำรสนับ สนุ น โครงกำรและเป็ นทุ น หมุ น เวีย น อัต รำดอกเบี้ ย เท่ ำ กับ อัต รำดอกเบี้ ย
อัตรำตลำด (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 เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้รับอนุมตั ิวงเงินจำกวงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติมจำกจำนวน
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
ที่ จำ้ งตำมโครงกำรสัญญำหรื อตำมค่ำงวดสุ ทธิ หลังหักเงิ นรับล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรตำมรู ปแบบที่ ธนำคำร
กำหนด เฉพำะงำนโครงกำรที่มูลค่ำสูงกว่ำ 30 ล้ำนบำทหรื อระยะเวลำโครงกำรที่เกินกว่ำ 9 เดือน

2.

กรณี เบิกใช้สินเชื่อค้ ำประกัน ประเภทกำรรับเงินล่วงหน้ำ ก่อนกำรจัดทำสัญญำหลักประกันให้ไว้กบั ธนำคำร
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ต้อ งจัดทำสัญญำโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ องและ/ หรื อต้องจดทะเบี ยนหลักประกัน
ทำงธุรกิจตำมสัญญำโครงกำรงำนนั้นตำมรู ปแบบที่ธนำคำรกำหนด
26

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
ค้ ำประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบำงส่วนของบริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ได้ค้ ำ ประกัน หนี้ สิ น ตำมสัญ ญำปรั บ ปรุ งโครงสร้ ำ งหนี้ ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ ้น
ให้แก่บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน
การโอนธุรกิจผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสู ง ให้ แก่ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่ น จ ำกั ด (มหำชน) (บริ ษัท ใหญ่ ) ครั้ งที่ 1/2562
วันที่ 20 เมษำยน 2562 มีมติอนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิ จกำรโดยกำรโอนกิ จกำรผลิต และจำหน่ำยชิ้นส่ วน
โลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
(“เอพีเอที”) นั้น รำยละเอียดเป็ นดังนี้
1) วันที่ 29 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ใหญ่ ได้ทำสัญญำซื้ อขำยกิจกำรกับ เอพีเอที โดยบริ ษทั ใหญ่ตกลงที่ จะโอน
กิจกำรให้ เอพีเอที เป็ นจำนวนรวมทั้งสิ้น 274.90 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำง ยำนพำหนะ
ใบอนุ ญ ำต พนัก งำน สิ ท ธิ ในสิ น ทรั พ ย์ท ำงปั ญ ญำ ซึ่ ง รวมถึ งแต่ ไ ม่จ ำกัด เฉพำะเครื่ อ งหมำยทำงกำรค้ำ
สิ นค้ำคงคลัง เครื่ องตกแต่งสำนักงำน อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์สำนักงำน และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในกิจกำรผลิต
และจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining Cold Forging) ทรัพย์สิน สิ ทธิ
และสิ นทรั พย์อื่นใดทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่ ที่ เกี่ ยวกับ หรื อใช้ใน หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับกิ จกำร รวมทั้งสิ ทธิ
และผลประโยชน์ที่มีหรื อที่ เกิ ดจำกทรั พย์สินตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นโดยปรำศจำกภำระผูกพันใด ๆ
โดย เอพี เ อที ได้ช ำระเงิ น มัด จ ำให้ บ ริ ษัท ใหญ่ จ ำนวน 100 ล้ำ นบำท และส่ ว นที่ เ หลื อ ช ำระภำยใน
วันที่ 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 ยังมีหน้ำที่ตอ้ งดำเนิ นกำรปรับปรุ งซ่ อมแซมระบบไฟฟ้ ำ ระบบระบำยน้ ำ ระบบ
ระบำยอำกำศ และโครงสร้ำง ให้แล้วเสร็ จภำยในวันที่ 31 มี นำคม 2563 รวมถึ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ในกำรปรับปรุ งซ่อมแซมตำมจำนวนที่เกิดขึ้นจริ งแต่ไม่เกินจำนวน 12 ล้ำนบำท
แต่ด้วยสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดต่อเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019 ทำให้กำรดำเนิ นกำรปรั บปรุ ง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยน้ ำ ระบบระบำยอำกำศและโครงสร้ำง ที่มีกำหนดให้แล้วเสร็ จภำยในวันที่
31 มีนำคม 2563 เกิดควำมล่ำช้ำ ไม่สำมำรถดำเนินกำรปรับปรุ งซ่อมแซมได้ทนั กำหนดเวลำ ทั้งนี้ บริ ษทั ใหญ่
ได้ดำเนินกำรปรับปรุ งซ่อมแซมรำยกำรดังกล่ำวเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
2) เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2563 บริ ษทั ใหญ่ได้ขำยเครื่ องจักรรวมส่ วนควบของเครื่ องจักรจำนวน 506 เครื่ อง
ให้กบั บริ ษทั แฟคตอริ่ งแห่ งหนึ่ ง ต่อมำ เอพีเอที ได้ทำสัญญำเช่ำจำกบริ ษทั แฟคตอริ่ งดังกล่ำว มูลค่ำรวม
ทั้งสิ้น 255 ล้ำนบำท ระยะเวลำกำรเช่ำ 2 ปี โดยวำงประกันจำนวน 55 ล้ำนบำท
4. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
845,473,761.40
809,739,011.97
147,152,562.64
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3)
69,644,286.09
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
845,473,761.40
809,739,011.97
216,796,848.73
มูลค่ำของงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บ (หมำยเหตุ 25)
- กิจกำรอื่น
589,982,296.14
494,128,504.93
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3)
- ลูกหนี้อื่น
- รำยได้คำ้ งรับ
- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
- เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ ับเหมำ
- เงินทดรองจ่ำย
- ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
- ลูกหนี้กรมสรรพำกร
- ภำษีซ้ือรอนำส่ ง
- เงินมัดจำ
- อื่น ๆ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

914,774.52
27,997,958.25
22,623,477.40
297,908,617.74
20,495,427.84
15,466,571.20
12,439,468.95
12,013,249.29
393,932.39
291,116.10
1,000,526,889.82
1,846,000,651.22

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

205,460.65
263,224.41
973.19
469,658.25
469,658.25

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
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ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมจำนวนวันที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
1 – 30 วัน
31 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
เกิน 365 วันขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ*
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ

138,983,537.45

215,869,247.74

35,589,860.19
185,131,145.39
110,306,111.57
112,610,356.14
582,621,010.74
262,852,750.66
845,473,761.40
845,473,761.40

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

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
-

170,850,004.91
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

*ระยะเวลำรับประกันตำมสัญญำไม่เกิน 1 ปี
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลำประมำณ 30 – 90 วัน
5.

สินค้ าคงเหลือ

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

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
24,907,704.44
42,941,098.61
3,569,097.81
816,995.57
31,786,136.84
27,118,349.34
36,863,561.07
87,381,288.43
80,621,655.25
(3,144,862.29)
(1,061,577.42)
84,236,426.14
79,560,077.83

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
4,818,053.93
4,818,053.93
(159,427.32)
4,658,626.61
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ตั้งเพิ่มขึ้น
โอนกลับ/ จำหน่ำยระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน

2563
1,061,577.42
4,133,045,.46
(2,049,760.59)
3,144,862.29

2562
4,318,394.44
3,135,653.07
(1,852,919.38)
5,601,128.13

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
159,427.32
3,361,716.79
27,023.92
2,935,931.73
(186,451.24)
(1,704,978.86)
4,592,669.66

ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือแสดงอยูใ่ นต้นทุนขำย ในงบกำไรขำดทุน
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำทุน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
สกุลเงิน

บริษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั ฯ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
บริษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด
บริษทั ย่ อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – สุทธิ

สัดส่ วนร้อยละ
ของกำรลงทุน
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562

ทุนจดทะเบียน
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562

ทุนชำระแล้ว
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562

บำท
บำท

600,000
550,000

500,000
300,000

600,000
550,000

500,000
300,000

100
100

100
100

599,999
549,999

499,999
299,999

99,999
-

-

บำท
บำท
บำท

120,000
10,000
75,000

120,000
10,000
75,000

120,000
10,000
18,750

120,000
10,000
18,750

98.12
100
49

53.33
100
49

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

1,000

100

100

-

-

-

-

1,149,998

799,998

99,999

-

เวียดนำมดอง

750,000

บำท

1,000

1,000

750,000
1,000

รำคำทุน
30 ก.ย.
31 ธ.ค.
2563
2562

เงินปันผลรับ
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
2563
2562
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6.1. เงินลงทุนในบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
ปี 2562
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติอนุมตั ิ
ให้เปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชั่น เอ.ที . จำกัด โดยได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษ ัท
กับกระทรวงพำณิ ชย์ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กำยน 2562 ที่ ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 4/2562 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้เ พิ่ม ทุน ในบริ ษ ทั เอเซี ย พรี ซิ ชัน่ เอ.ที . จำกัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯ (บริ ษ ทั ฯ ถือ หุ ้น
ในสัด ส่ วนร้อยละ 100) เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิ จกำรที่ ได้รับอนุ มตั ิจำกที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด
ทุนจดทะเบียน เดิม
เพิ่มทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

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

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

เรี ยกชำระหุน้ ละ
(บำทต่อหุน้ )
10.00
10.00

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

บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562
ปี 2563
เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 3/2563 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) มีมติอนุมตั ิให้
เพิ่มทุนในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100)
จำนวนหุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
ทุนจดทะเบียน เรี ยกชำระหุน้ ละ ทุนชำระแล้ว
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด
(พันหุน้ )
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
ทุนจดทะเบียน เดิม
30,000
10.00
300,000
10.00
300,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
25,000
10.00
250,000
10.00
250,000
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
55,000
550,000
550,000
บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2563
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6.2. เงินลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
6.2.1 เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 3/2563 ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) มีมติอนุมตั ิ
ให้เพิม่ ทุนในบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100)
จำนวนหุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
ทุนจดทะเบียน เรี ยกชำระหุน้ ละ ทุนชำระแล้ว
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
(พันหุน้ )
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
ทุนจดทะเบียน เดิม
50,000
10.00
500,000
10.00
500,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
10,000
10.00
100,000
10.00
100,000
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
60,000
600,000
600,000
บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนในบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2563
6.2.2 กำรลงทุนที่สำคัญของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
6.2.2.1 ตำมที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั เอเซี ย พรี ซิ ชัน่ จำกัด (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
งำนปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ ำ สถำนี สู บ น้ ำฉะเชิ ง เทรำ และสถำนี สู บ น้ ำ
บำงปะกงของบริ ษทั จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จำกัด
(มหำชน) โดยมีมูลค่ำโครงกำรจำนวน 106.50 ล้ำนบำท
ทั้งนี้เมื่อกำรดำเนินงำนแล้วเสร็ จตำมวัตถุประสงค์สญ
ั ญำกิจกำรค้ำร่ วมจะสิ้นสุดลง
2. อนุมตั ิกรอบวงเงินกำรค้ ำประกันวงเงินกับสถำบันกำรเงินให้กบั กิจกำรค้ำร่ วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด
และบริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 75 ของมู ล ค่ ำ โครงกำร โดยมอบอ ำนำจให้
กรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูพ้ ิจำรณำเป็ นครำว ๆ ไป 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)
ซึ่งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ
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6.2.2.2 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561
ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ลงนำมในสัญญำกิ จกำรค้ำร่ วมระหว่ำงบริ ษทั โซล่ำ
อีพีซีเอฟ จำกัด กับบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเข้ำร่ วมประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำจำนวน 5 โครงกำร มูลค่ำรวม 694.26 ล้ำนบำท
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้รับงำนโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำรวม 352.75 ล้ำนบำท
6.2.2.3

ตำมที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่ น จ ำกั ด (มหำชน) ครั้ งที่ 4/2562 เมื่ อ วัน ที่
12 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ลงทุน
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ (ถือหุน้ ทำงอ้อม) เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจโดยมีรำยละเอียดดังนี้

ชื่อบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งใหม่

: บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด
(A2 Technologies Vietnam Company Limited)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ประเทศเวียดนำม
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ทุนจดทะเบียน

: ที่ปรึ กษำงำนก่อสร้ำง และรับก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำง ๆ
: Room No.1114, Level 11, Deutsches Haus,
No.33 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
: 750 ล้ำนดอง ประมำณ 1 ล้ำนบำท

เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งโดยมีทุน
จดทะเบียน 750 ล้ำนดอง ในวันที่ 17 เมษำยน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ชำระค่ำหุ ้นใน
อัตรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนแล้วทั้งจำนวนคิดเป็ นเงิน 1.07 ล้ำนบำท
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด ได้รับงำนโครงกำรที่สำคัญดังนี้
ลาดับ
ที่

คู่สัญญา/ ลูกค้ า

ชื่ อโครงการ

1)

มูลค่ าโครงการ (VND)
(Excluded 10% VAT)

ระยะเวลา

1.

Loc Ninh Energy Joint Stock
Company

Loc Ninh 1 บริ กำรให้คำปรึ กษำ
โครงกำรก่ อสร้ ำงโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์

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 บริ กำรให้คำปรึ กษำ
โครงกำรก่ อ สร้ ำ งโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์

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 บริ กำรให้คำปรึ กษำ
โครงกำรก่ อ สร้ ำ งโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์

12,000,000,000.00

25 พ.ค.63
ถึง 25 มี.ค. 64

4.

Loc Ninh Energy Joint Stock
Company

บริ กำรให้ ค ำปรึ กษำโครงกำร
ก่อสร้ำงโรงสถำนีไฟฟ้ำ 220 เควี

4,000,000,000.00

25 พ.ค.63
ถึง 25 มี.ค. 64
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มู ลค่ ำงำนโครงกำรทั้งหมดแปลงอัตรำแลกเปลี่ ยนสกุ ลเงิ นเป็ นไทยบำท (THB) อ้ำงอิ งอัตรำแลกเปลี่ ยน
1 VND = 0.001366 THB จะมีมูลค่ำงำนประมำณ 62.84 ล้ำนบำท

6.3. เงินลงทุนในบริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทูตรี วัฒน์ จากัด
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 ือหุน้ บุริมสิ ทธิได้รับเงินปั นผล และได้รับชำระค่ำหุ ้นเมื่อเลิกกิจกำรหรื อชำระบัญชีของบริ ษทั ก่อนผูถ้ ือหุ ้น
สำมัญในอัตรำร้อยละ 203 ของทุนชำระแล้วของหุน้ บุริมสิ ทธิน้ นั ทั้งนี้ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
หุน้ สำมัญมีสิทธิออกเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง และหุน้ บุริมสิ ทธิมีสิทธิออกเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 10,000 เสี ยง
ทั้งนี้ บริ ษทั กิ จกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นกิ จกำรที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุ มของบริ ษทั ฯ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ
มีอำนำจควบคุ มทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงิ นและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั นั้น
เพื่อได้มำซึ่งประโยชน์จำกกิจกรรมของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
7.

การเปลีย่ นแปลงสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทย่ อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซื้อหุน้ สำมัญ ของ บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด จำนวนหุ ้น 537,500 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท
คิ ด เป็ นจ ำนวนเงิ น 53.75 ล้ำ นบำท ภำยหลัง เข้ำ ท ำรำยกำรสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด
ในบริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 53.33 เป็ นร้อยละ 98.12 ของทุนจดทะเบียน กำรลงทุนเข้ำซื้ อหุ ้นดังกล่ำว
บริ ษทั ใช้แหล่งเงินทุนตนเองประเภทเงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ทั้งนี้ กำรลงทุนดังกล่ำวเพื่อกำรเข้ำมีอำนำจควบคุม
และมีอำนำจเต็มในกำรตัดสิ นใจ เพื่อดำเนินนโยบำยกำรทำธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทำงที่กำหนด

สัดส่วนกำรถือหุน้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
สัดส่วนกำรซื้อหุน้ เพิ่ม
รวมสัดส่วนกำรถือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

สัดส่วนกำรถือหุน้
(ร้อยละ)
53.33
44.79
98.12
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(หน่วย: บำท)
กำรเข้ำซื้อเมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้เพิม่ ขึ้น
เงินจ่ำยซื้อหุน้ เพิ่ม
ส่วนเกินจำกกำรซื้อหุน้ ของบริ ษทั ย่อยเพิ่ม
8.

154,896,478.10
(53,750,000.00)
101,146,478.10

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รำยกำรเคลื่อนไหวอย่ำงย่อสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
รำคำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้อระหว่ำงงวด
โอนเข้ำ (โอนออก) (หมำยเหตุ 9)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
รำคำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

2,478,196.16
2,478,196.16

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด จัดประเภทที่ดินแปลงหนึ่งมำแสดงภำยใต้บญั ชีอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
9.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวอย่ำงย่อสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีดงั นี้

รำคำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้อระหว่ำงงวด
โอนออก (หมำยเหตุ 8)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบกำรเงินรวม
791,288,629.48
10,763,926.02
(2,478,196.16)
(61,506,187.93)
1,295.05
738,069,466.46

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
5,598,042.91
(40,553.97)
5,557,488.94

กลุ่มบริ ษทั ได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงและเครื่ องจักรมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562
จำนวน 274.30 ล้ำนบำท และ 274.30 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไปค้ ำประกันสิ นเชื่อกับธนำคำรพำณิ ชย์ (หมำยเหตุ 14 และ16)
รำคำทุนของสิ นทรัพย์ที่คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562
ของงบกำรเงิ นรวมมี จำนวน 62.90 ล้ำนบำท และ 62.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรมี จำนวน
6.76 ล้ำนบำท และ 505.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

36

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยำยน 2563

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ ว”

10. สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 2.6)
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

10,471,299.68
35,894,153.56
(10,019,557.28)
36,345,895.96

-

11. สิทธิจากสัญญาขายนา้ ดิบ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
148,241,748.95
(5,665,289.78)
142,576,459.17
(4,248,967.31)
138,327,491.86

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มูลค่ำของสิ ทธิ จำกสัญญำขำยน้ ำดิ บถือตำมรำยงำนของผูป้ ระเมิ นรำคำอิสระ ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2559 ซึ่ งประเมิ น
มูลค่ำของโครงกำรตำมวิธีรำยได้ โดยใช้สมมติฐำนจำกจำนวนปริ มำณน้ ำขั้นต่ ำที่ กำหนดไว้ตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิ บ
ตำมระยะเวลำที่เหลือของสัญญำขำยน้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หักมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ฝ่ ำยบริ หำรประมำณกำรระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิ จำกสัญญำขำยน้ ำดิ บ เริ่ มนับจำกระยะเวลำที่
บริ ษทั ฯ มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้ นสุ ดเมื่อหมดระยะเวลำตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิ บรวมระยะเวลำ 350 เดื อน
โดยค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ในกำไรขำดทุนโดยวิธีเส้นตรง
12. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
รำยกำรเคลื่อนไหวอย่ำงย่อสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีดงั นี้

รำคำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้อระหว่ำงงวด
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
รำคำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบกำรเงินรวม
1,219,321.85
4,013,665.61
(830,925.60)
4,402,061.86

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1.00
1.00
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13. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
ประเภทเงินฝำก
ภำระหลักประกัน
– ออมทรัพย์
กำรรับเงินค่ำจ้ำง
ล่วงหน้ำ
– ฝำกประจำ
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อค้ ำประกัน
สัญญำซื้อขำยน้ ำดิบ
Fleet Card
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยเกิน 1 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงำน

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563 31 ธันวำคม 2562

52,399,917.57

14,304,897.43

-

-

529,131.19
2,970,784.65
662,058.23
56,561,891.64
48,889,149.09
15,395,829.49
120,846,870.22

526,840.36
2,940,186.40
616,065.94
18,387,990.13
26,824,378.41
9,961,391.78
16,725,768.02
71,899,528.34

2,000.00
15,393,829.49
15,395,829.49

114,000.00
16,725,768.02
16,839,768.02

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
รวม

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2563
2562
MOR
MOR
3.40
3.40

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2563
2562
12,447,123.89
4,904,223.99
53,871,028.85 46,324,045.00
137,642,612.57 226,786,922.42
203,960,765.31 278,015,191.41

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอยูใ่ นรู ปของตัว๋ สัญญำใช้เงินอำยุ 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรพำณิ ชย์หลำยแห่ง
จำนวน 37 ล้ำนบำท และจำนวน 7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 2 ล้ำนบำท และ 2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (ตัว๋ สัญญำใช้เงิน) ค้ ำประกัน โดยที่ดินของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 9)
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กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
46,324,045.00
146,823,017.80
(139,276,033.95)
53,871,028.85

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เช็คจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 25)
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำบริ กำร
รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำบริ กำร
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
– เงินมัดจำค่ำที่ดิน – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 3)
– เจ้ำหนี้อื่น – กิจกำรอื่น
– เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
– ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
– ผลประโยชน์พนักงำนระยะสั้นค้ำงจ่ำย
– อื่น ๆ
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2563
2562
562,490,434.02
526,437,367.19
129,208,013.41
127,283,163.25
49,081,948.24
5,854,905.89
3,111,340.60
500,000.00
31,500,425.73
24,080,256.56
566,666.70
157,009.37
14,659,835.72

8,721,269.05
45,742,745.66
221,060,263.80
5,546,517.31
3,082.50
1,057,123,049.69

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

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2563
2562
24,102,233.76
12,840.00
46,845,795.27
-

1,920,497.79
79,627.33
309,914.46
13,784.18
2,336,663.76

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

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2563
2562
63,201,768.31
69,501,768.38
(63,201,768.31)
(8,100,000.00)
61,401,768.38

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2563
2562
-

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

งบกำรเงินรวม
69,501,768.38
(6,300,000.07)
63,201,768.31

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

เงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นวงเงิ น 210 ล้ำนบำท เป็ นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีหลักประกันกำรกูย้ ืมดังนี้
1. จดจำนองที่ ดินของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 9)
2. เงิ นฝำกประจำของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 13)
3. กรรมกำรของบริ ษทั ย่อยร่ วมค้ ำประกัน
4. มอบอำนำจกำรรับเงิ นจำกบริ ษทั จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จำกัด (มหำชน)
สัญ ญำเงิ น กูย้ ืม ข้ำ งต้น มีข อ้ กำหนดบำงประกำรที่ ต อ้ งปฏิ บ ตั ิต ำมเกี่ ย วกับ กำรจ่ำ ยเงิ น ปั น ผล กำรรัก ษำอัต รำส่ ว น
ทำงกำรเงิ น กำรให้บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกูย้ มื เงิน กำรก่อหนี้สินเพิ่มและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ กบั สถำบันกำรเงิน ดังกล่ำว โดยบริ ษทั ย่อย
จะต้องชำระคืนเงิ นต้นตั้งแต่เดื อนมกรำคม 2561 ถึงเดื อนธันวำคม 2567 อัตรำดอกเบี้ ยร้อยละ MLR และให้บริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันเงิ นกูย้ ืมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น โดยไม่คิดค่ำธรรมเนี ยมระหว่ำงกัน
ภำยใต้สัญญำปรับ ปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ดงั กล่ำว บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขที่ สำคัญ ดังนี้
1. ไม่ล ดทุน จดทะเบี ย น หรื อ เข้ำ ควบกับ นิ ติบุค คลอื่น หรื อ จัด ตั้ง นิ ติบุค คลอื่น เพื่อ ดำเนิ น งำนแทน หรื อ ร่ ว มกับ
นิ ติบุคคลอื่นด้วยประกำรใด ๆ ก็ตำม เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อจำกธนำคำรก่อน
2. ไม่จ่ำยเงิ นปั นผลไม่ว่ำเฉพำะกำลหรื อประจำปี หรื อแจกจ่ ำยให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใด ๆ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ไม่ว่ำรำยใดรำยหนึ่ งหรื อทั้งหมด และไม่ว่ำจะจ่ำยทำงใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำ
เป็ นหนังสื อจำกธนำคำรก่อน
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั ย่อยไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขบำงประกำรตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเงินกู้ ทำให้
เงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวกลำยเป็ นหนี้ สินที่ ตอ้ งจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมทันที ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงขอผ่อนผันเงื่ อนไขที่
กำหนดในสัญญำเงินกูย้ ืมกับสถำบันกำรเงิ นอย่ำงไรก็ตำมเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ในกำรนำเสนองบกำรเงิ นระหว่ำงกำล บริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น
ดังกล่ำวเป็ น "หนี้ สินหมุนเวียน" ทั้งจำนวน
17. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่อนไหวสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2,105,114.26
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
10,471,299.68
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ (หมำยเหตุ 2.6)
12,576,413.94
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
313,731,282.66
เพิ่มขึ้น
(14,587,129.10)
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ย
(120,634,444.57)
เงินจ่ำยชำระ
191,086,122.93
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
(38,719,729.69)
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
152,366,393.24
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับสัญญำเช่ ำที่ รับรู ้ ใ นรำยกำรต่อ ไปนี้ ใ นส่ ว นของกำไรหรื อ ขำดทุ น สำหรั บ งวดเก้ำ เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยำยน 2563

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
รวม

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
10,019,557.28
6,235,888.74
4,830,612.82
411,300.00
21,497,358.84
-
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18. หุ้นกู้ทยี่ งั มิได้ ออกจาหน่ าย
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 มีมติอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ ้นกูใ้ นวงเงิน
ไม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้ออกจำหน่ำยหุน้ กูด้ งั กล่ำว
19. กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน ) ต่อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐำนคำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน ) สำหรับ งวดสำมเดื อ นและเก้ำ เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยำยน 2563 และ 2562 ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญ
ที่ ออกจำหน่ ำยแล้วระหว่ำงงวด
(หน่วย: บำท)

กำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้ว (หน่วย: หุน้ )
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท/ หุน้ )

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
47,986,917.06
72,093,290.16
103,418,892.04
21,011,272.50
659,999,862
659,999,862
659,999,862
659,999,862
0.07
0.11
0.16
0.03
(หน่วย: บำท)

กำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้ว (หน่วย: หุน้ )
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท/ หุน้ )

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
(32,945,936.98)
195,397,331.17 179,165,834.94
69,134,277.48
659,999,862
659,999,862
659,999,862
659,999,862
(0.05)
0.30
0.27
0.10

20. เงินปันผลจ่ าย
เมื ่อ วัน ที ่ 12 พฤศจิ ก ำยน 2562 ที ่ ป ระชุม คณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ครั้ ง ที ่ 4/2562 มีม ติอ นุ ม ตั ิจ ่ำ ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่ำ งกำล ในอัต รำหุ ้น ละ 0.10 บำท คิด เป็ นจ ำนวนเงิ น 66.00 ล้ำ นบำท ในระหว่ำ งปี 2562 ได้จ่ำ ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่ำงกำลแล้ว
เมื่อ วัน ที่ 25 เมษำยน 2563 ที่ ป ระชุม สำมัญผู ถ้ ือหุ ้น ปี 2563 มีม ติอ นุ มตั ิก ำรจ่ำ ยเงิ นปั น ผลเพิ่ม อีกในอัต รำหุ ้น ละ
0.06 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิ น 39.60 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2563 ได้จ่ำยเงิ นปั นผลแล้ว รวมเป็ นเงิ นปั นผล
จ่ำยทั้งสิ้ นอัตรำหุ ้นละ 0.16 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิ น 105.60 ล้ำนบำท
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21. ข้ อมูลแยกตามส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้นำเสนอข้อมูลทำงกำรเงิ นจำแนกตำมส่ วนงำนธุ รกิ จ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริ หำร กำรจัดกำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดส่วนงำน
ผลกำรดำเนิ นงำนตำมส่ วนงำน และสิ นทรัพย์ตำมส่ วนงำน รวมรำยกำรที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงำน หรื อที่ สำมำรถ
ปั นส่วนให้กบั ส่วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยกำรที่ไม่สำมำรถปั นส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร และต้นทุนทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีกำรดำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนำม
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รำยละเอียดข้อมูลแยกตำมส่วนงำนดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2562 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) สำหรับงวด

ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่มี
ควำมเที่ยงตรงสู ง
2563
2562
152
214
(120)
(164)
32
50

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
วิศวกรรมและก่อสร้ำง
กำรขำยวัสดุก่อสร้ำง
กำรบริ หำรจัดกำร
(EPC)
และกำรบริ หำรงำน
ทรัพยำกรน้ ำ
2563
2562
2563
2562
2563
2562
466
679
47
4
3
(405)
(601)
(45)
(2)
(3)
61
78
2
2
-

สิ นทรัพย์จำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 ดังนี้
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

รวม
2563
669
(572)
97

2562
896
(768)
128

5
(1)
(43)
(4)
54
(6)
48

7
(1)
(42)
(2)
90
(19)
71

30 ก.ย.63
738
2,666
3,404

31 ธ.ค.62
791
2,344
3,135
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนขำยและต้นทุนให้บริ กำร
กำไรขั้นต้น
รายได้และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
รำยได้อื่น
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด

ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่มี
ควำมเที่ยงตรงสู ง
2563
2562
448
659
(371)
(495)
77
164

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
วิศวกรรมและก่อสร้ำง
กำรขำยวัสดุก่อสร้ำง
กำรบริ หำรจัดกำร
(EPC)
และกำรบริ หำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ ำ
2563
2562
2563
2562
2563
2562
656
1,354
244
21
50
(593)
(1,177)
(212)
(21)
(12)
63
177
32
38

สิ นทรัพย์จำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 ดังนี้
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

รวม
2563
1,369
(1,197)
172

2562
2,063
(1,684)
379

4
(4)
(188)
(3)
(12)
(31)
(7)
(38)

15
(4)
(129)
(6)
255
(48)
207

30 ก.ย.63
738
2,666
3,404

31 ธ.ค.62
791
2,344
3,135
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รำยได้จำกส่ วนงำนทำงภูมศิ ำสตร์ในงบกำรเงินรวมสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
รำยได้จำกส่ วนงำน
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนำม
รวม

2563

2562

364,709,879.42
303,906,630.92
668,616,510.34

896,133,386.50
896,133,386.50

(หน่วย: บำท)
งวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2563

2562

939,887,623.15 2,062,760,326.44
428,690,356.04
1,368,577,979.19 2,062,760,326.44

กาไรขั้นต้ นของแต่ ละส่ วน
งำนภูมิศำสตร์เกิดขึ้นจำกยอดขำยหักด้วยต้นทุนขำย ซึ่งคำนวณจำกกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์อื่นๆ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ สิ นค้ำคงเหลือ และอื่น ๆ
ลูกค้ ารายใหญ่
งบเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั ไม่มีลูกค้ำรำยใหญ่
ลูกค้ำรำยใหญ่สำหรับงวดเก้ำเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มีจำนวน 1 รำย จำกกำรจำหน่ำยในประเทศเป็ นรำยได้จำก
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และอุตสำหกรรมเครื่ องปรับอำกำศ จำนวนเงิน 72.27 ล้ำนบำท
บริ ษทั ย่อย
ลูกค้ำรำยใหญ่สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด 30 กันยำยน 2563 จำนวน 2 รำย จำกกำรให้บริ กำรตำมสัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขยะ
และกำรให้บริ กำรตำมสัญญำก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ จำนวนเงิน 58.79 ล้ำนบำท และ 115.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ลูกค้ำรำยใหญ่สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 จำนวน 1 รำย จำกกำรจำหน่ำยในประเทศเป็ นรำยได้จำกกำร
บริ กำรตำมสัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขยะจำนวนเงิน 831.44 ล้ำนบำท
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22. รายได้ อื่น และค่ าใช้ จ่ายอื่น
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยอื่น ดังนี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
รายได้
กำไรจำกกำรขำยสิ นทรัพย์
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
อื่น ๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รวม

319,998.00
4,341,945.83
4,661,943.83

177,401.56
13,437,490.18
2,030,842.74
15,645,734.48

100,419,920.55
8,806,200.47
99,999,994.00
9,613,903.95
218,840,018.97

180,360.83
7,107,093.94
7,287,454.77

3,498,404.91
3,498,404.91

-

-

6,781,074.20
6,781,074.20

23. 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 ดังกล่ำวและปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขที่ 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 ตกลงที่จะให้เช่ำที่ดินของบริ ษทั ย่อยบำงส่ วน และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในสัญญำ สัญญำฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 9 สิ งหำคม 2560 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลำ 30 ปี นับจำกวันที่
เริ่ มต้นสัญญำ
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สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทำสัญญำขำยน้ ำดิบ กับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่สอง
ภำยใต้เงื่ อนไขของสัญญำ บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขำยน้ ำดิ บให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำว ในปริ มำณขั้นต่ ำไม่นอ้ ยกว่ำปี ละ 5 – 8
ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็ นระยะเวลำ 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2590 และบริ ษทั ย่อย
ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ
24. หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
24.1 ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่ อจากสถาบันการเงิน
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
สกุลเงิน
วงเงิน วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน วงเงิน วงเงิน
(หน่วย)
ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ล้ำนบำท
37.00
4.85
32.15
7.00
4.90
2.10
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต */ **
ล้ำนบำท
90.00
90.00
30.00
- 30.00
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ล้ำนบำท
120.00
- 120.00
30.00
- 30.00
วงเงินกูย้ มื ระยะยำว
ล้ำนบำท
450.00
- 450.00 450.00 94.96 355.04
วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน**
ล้ำนบำท
19.38
7.98
11.40
13.38
7.93
5.45
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
1.92
1.92
0.63
0.63

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
สกุลเงิน
วงเงิน วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน วงเงิน วงเงิน
(หน่วย)
ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
ล้ำนบำท
2.00
2.00
2.00
2.00
ล้ำนบำท
30.00
30.00
30.00
- 30.00
ล้ำนบำท
30.00
30.00
30.00
- 30.00
ล้ำนบำท
4.50
4.50
4.50
4.41
0.09
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
0.63
0.63
0.63
0.63

* วงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน เป็ นวงเงินสิ นเชื่อร่ วมกับบริ ษทั ใหญ่
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด ค้ ำประกันเงิ น เพื่อค้ ำ ประกันกำรรั บเงิ นค่ ำจ้ำงล่ วงหน้ำ
ตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกัน
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ฯ อัตรำร้อยละ 22.12) ร่ วมค้ ำประกันวงเงิ น
หนังสื อค้ ำประกันจำนวน 225.48 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับงำน
ก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอเซี ย
พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 36.05 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯ อัตรำร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 27.91 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 18.05 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 น เชื่ อหมุนเวีย นแบบรวมวงเงิ นจำนวน
180 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรสนับสนุนโครงกำรและเป็ นทุนหมุนเวียน อัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยอัตรำตลำด
(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 นเชื่อเพิ่มเติมจำกจำนวน 250 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน
470 ล้ำนบำท โดยสำมำรถแบ่งวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ ดังนี้
1. วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จำนวน 450 ล้ำนบำท
2. วงเงิ นเพื่อป้ 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 องจักรบำงส่วนของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ค้ ำประกันหนี้ สินตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นให้แก่
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน
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24.2 ภาระผูกพันตามสัญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำงที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย: บำท)

สัญญำก่อสร้ำง

มูลค่ำตำมสัญญำ
1,087,779,445.29

งบกำรเงินรวม
จ่ำยชำระ
298,504,065.92

คงเหลือ
789,275,379.37

25. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญาก่ อสร้ าง
กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับมูลค่ำงำนตำมสัญญำที่สำคัญดังนี้
(หน่วย: บำท)

มูลค่ำงำนตำมสัญญำต้นงวด/ ปี
บวก รับงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำระหว่ำงงวด/ ปี
หัก สัญญำที่ยกเลิกระหว่ำงงวด/ ปี
หัก สัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงงวด/ ปี
มูลค่ำงำนตำมสัญญำสิ้นงวด/ ปี
มูลค่ำงำนตำมสัญญำที่ทำแล้ว (ยังไม่ปิดงำน)
มูลค่ำงำนตำมสัญญำคงเหลือ – สุทธิ

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
2,506,548,812.34
2,970,104,289.91
1,620,316,204.61
339,981,097.60
(6,865,097.17)
(10,440,884.78)
(2,070,005,376.21)
(793,095,690.39)
2,049,994,543.57
2,506,548,812.34
(315,603,957.37)
(2,262,457,235.05)
1,734,390,586.20
244,091,577.29

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญำก่อสร้ำง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)

รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นรำยได้ตน้ งวด/ ปี
บวก รำยได้ตำมสัญญำที่รับรู ้ระหว่ำงงวด/ ปี
หัก รำยได้ตำมสัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงงวด/ ปี
รำยได้ตำมสัญญำสะสมสิ้นงวด/ ปี

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
2,262,457,235.05
1,405,551,432.55
655,843,141.17
1,650,001,492.89
(2,070,005,376.21)
(793,095,690.39)
848,295,000.01
2,262,457,235.05

ต้นทุนตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นต้นทุนต้นงวด/ ปี
บวก ต้นทุนตำมสัญญำที่รับรู ้ระหว่ำงงวด/ ปี
หัก ต้นทุนตำมสัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงงวด/ ปี
ต้นทุนตำมสัญญำสะสมสิ้นงวด/ ปี

2,037,429,562.27
593,034,324.56
(1,877,225,687.19)
753,238,199.64

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

กำไรตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นกำไรต้นงวด/ ปี
บวก กำไรตำมสัญญำที่รับรู ้ระหว่ำงงวด/ ปี
ขำดทุนตำมสัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงงวด/ ปี
หัก กำไรตำมสัญญำที่ปิดงำนระหว่ำงงวด/ ปี
กำไรตำมสัญญำสะสมสิ้นงวด/ ปี
มูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จแล้วที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บต้นงวด/ ปี
รำยได้รับล่วงหน้ำต้นงวด/ ปี
บวก รำยได้ตำมสัญญำที่รับรู ้ระหว่ำงงวด/ ปี
หัก รำยได้ที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำระหว่ำงงวด/ ปี
รำยได้รับล่วงหน้ำสิ้นงวด/ ปี (หมำยเหตุ 15)
มูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จแล้วที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บสิ้นงวด/ ปี (หมำยเหตุ 4)

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2563
31 ธันวำคม 2562
225,027,672.78
160,506,349.40
62,808,816.61
171,804,333.06
(192,779,689.02)
48,504.67
(1,655,649.33)
(107,331,514.35)
93,391,151.04
225,027,672.78
494,128,504.93
655,843,141.17
(559,989,349.96)
589,982,296.14

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

งบกำรเงินรวม

รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นรำยได้
ต้นทุนตำมสัญญำก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ที่รับรู ้ในระหว่ำงงวด

สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
465,739,611.57
597,246,520.44
(405,113,422.43) (536,008,274.83)
60,626,189.14
61,238,245.61

สำหรับงวดเก้ำเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2563
2562
655,843,141.17
1,233,275,642.57
(593,034,324.56) (1,093,909,732.41)
62,808,816.61
139,365,910.16

26. การบริหารจัดการทุน
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั คื อกำรดำรงฐำนเงิ นทุ นที่ แข็งแกร่ งเพื่อรั กษำควำมเชื่ อมัน่ ของผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ นเจ้ำหนี้
และตลำดเงินทุน และเพื่อกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน
ซึ่งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกำหนดว่ำเป็ นผลของกิจกรรมกำรดำเนินงำนหำรด้วยส่วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมและติดตำมระดับกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สำมัญ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงิ นรวมแสดงอัตรำส่ วนหนี้ สิน ต่อทุนเป็ น 0.9500: 1 และ
0.6714: 1 ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.0052: 1 และ 0.2170: 1 ตำมลำดับ
27. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563
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