
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2564 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

และของเฉพาะบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เ ช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 516,636,259.97         537,956,491.33         110,587,419.14         94,541,629.53           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 1,716,548,094.58      1,562,361,994.13      878,896.41                722,475.13                
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 3 -                                -                                297,300,000.00         312,320,081.97         
สินคา้คงเหลือ 5 78,708,504.09           74,405,155.95           -                                -                                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,311,892,858.64      2,174,723,641.41      408,766,315.55         407,584,186.63         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                                -                                1,149,999,940.00      1,149,999,940.00      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 2,478,196.16             2,478,196.16             -                                -                                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 715,628,159.15         729,489,250.94         5,527,385.81             5,541,363.42             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 31,299,326.20           33,237,668.94           -                                -                                
สิทธิจากสญัญาขายน ้าดิบ 10 135,494,846.99         136,911,169.43         -                                -                                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11 3,761,789.22             4,085,301.72             -                                1.00                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,436,759.68             1,907,642.24             -                                -                                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12 87,806,446.34           84,117,068.63           11,423,491.70           11,972,057.16           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 978,905,523.74         992,226,298.06         1,166,950,817.51      1,167,513,361.58      
รวมสินทรัพย์ 3,290,798,382.38      3,166,949,939.47      1,575,717,133.06      1,575,097,548.21      

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 148,198,134.24         145,176,024.12         -                                -                                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 855,552,433.33         805,093,742.00         842,573.14                412,155.29                
ส่วนของหน้ีสินเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 13,500,000.00           13,517,663.52           -                                -                                
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 87,441,518.68           62,697,180.25           -                                -                                
เงินกูย้มืระยะสั้น 3 77,514,840.07           76,779,950.07           -                                -                                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,754,595.33           12,804,222.45           1,671.84                    -                                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,202,961,521.65      1,116,068,782.41      844,244.98                412,155.29                
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 15 43,401,768.25           47,901,768.28           -                                -                                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 98,084,686.92           125,039,237.99         -                                -                                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,392,338.38           34,687,455.23           -                                -                                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,109,834.31           24,970,853.87           5,307,996.97             5,210,916.97             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,008,561.53             27,777,409.39           -                                -                                

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 210,997,189.39         260,376,724.76         5,307,996.97             5,210,916.97             
รวมหน้ีสิน 1,413,958,711.04      1,376,445,507.17      6,152,241.95             5,623,072.26             

ทุนเรือนหุน้                               
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 659,999,962 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 659,999,962.00         659,999,962.00         659,999,962.00         659,999,962.00         

หุน้ท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้

หุน้สามญั 659,999,862 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 659,999,862.00         659,999,862.00         659,999,862.00         659,999,862.00         
ส่วนเกินทุนมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
  ส ารองตามกฎหมายทุนส ารองตามกฎหมาย 66,000,000.00           66,000,000.00           66,000,000.00           66,000,000.00           
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 668,386,861.18         588,112,965.38         474,381,172.11         474,290,756.95         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 106,646,734.44         100,780,115.74         -                                -                                
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,870,217,314.62      1,784,076,800.12      1,569,564,891.11      1,569,474,475.95      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,622,356.72             6,427,632.18             -                                -                                
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,876,839,671.34      1,790,504,432.30      1,569,564,891.11      1,569,474,475.95      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,290,798,382.38      3,166,949,939.47      1,575,717,133.06      1,575,097,548.21      

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 21 270,651,510.31      327,480,741.78         -                             7,934,325.83         
รายไดค้า่ก่อสร้าง 21 186,420,353.08      94,952,926.99           -                             -                             
ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ 3, 21 (184,229,666.76)    (278,559,831.80)        -                             (6,503,720.90)        
ตน้ทุนการก่อสร้าง 21 (131,132,209.41)    (100,131,879.12)        -                             -                             
ก ำไรขั้นต้น 141,709,987.22      43,741,957.85           -                             1,430,604.93         
รายไดอ่ื้น 10,666,442.97        229,959.32                5,421,690.25        113,634,653.88     
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (1,732,738.84)         (1,530,941.60)            -                             -                             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (44,783,624.77)       (81,666,063.50)          (5,284,401.30)       (9,992,588.87)        
คา่ใชจ่้ายอ่ืน (37,999.13)              (13,917,232.93)          -                             -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (4,249,496.18)         (3,803,854.79)            -                             (1,366.12)               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 101,572,571.27      (56,946,175.65)          137,288.95           105,071,303.82     
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (21,103,950.93)       (7,936,072.44)            (46,873.79)            (21,595,026.50)      
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 80,468,620.34        (64,882,248.09)          90,415.16             83,476,277.32       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
งบการเงินตราประเทศ 5,866,618.70          -                                 -                             -                             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 86,335,239.04        (64,882,248.09)          90,415.16             83,476,277.32       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 80,273,895.80        (62,395,583.47)          90,415.16             83,476,277.32       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 194,724.54             (2,486,664.62)            -                             -                             

80,468,620.34        (64,882,248.09)          90,415.16             83,476,277.32       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 86,140,514.50        (62,395,583.47)          90,415.16             83,476,277.32       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 194,724.54             (2,486,664.62)            -                             -                             

86,335,239.04        (64,882,248.09)          90,415.16             83,476,277.32       

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 20 0.1216                    (0.0945)                      0.0001                   0.1265                    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 3



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564

การเปล่ียนแปลง

ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนไดเ้สีย รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี
ทุนท่ีออก จดัสรรเป็น งบการเงินท่ีเป็น ของบริษทัใหญ่ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจ

และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 659,999,862.00     369,183,857.00       66,000,000.00         588,112,965.38       (366,362.36)                    101,146,478.10              100,780,115.74           1,784,076,800.12        6,427,632.18           1,790,504,432.30      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                               -                               80,273,895.80         5,866,618.70                  -                                      5,866,618.70               86,140,514.50             194,724.54              86,335,239.04           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 659,999,862.00     369,183,857.00       66,000,000.00         668,386,861.18       5,500,256.34                  101,146,478.10              106,646,734.44           1,870,217,314.62        6,622,356.72           1,876,839,671.34      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 659,999,862.00     369,183,857.00       66,000,000.00         613,752,270.84       -                                      -                                      -                                   1,708,935,989.84        166,560,351.15       1,875,496,340.99      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                               -                               (62,395,583.47)        -                                      -                                      -                                   (62,395,583.47)            (2,486,664.62)          (64,882,248.09)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 659,999,862.00     369,183,857.00       66,000,000.00         551,356,687.37       -                                      -                                      -                                   1,646,540,406.37        164,073,686.53       1,810,614,092.90      

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ รวมส่วน
และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 659,999,862.00           369,183,857.00      66,000,000.00        474,290,756.95      1,569,474,475.95         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                               -                               90,415.16                90,415.16                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 659,999,862.00           369,183,857.00      66,000,000.00        474,381,172.11      1,569,564,891.11         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 659,999,862.00           369,183,857.00      66,000,000.00        338,403,492.90      1,433,587,211.90         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                   -                               -                               83,476,277.32        83,476,277.32              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 659,999,862.00           369,183,857.00      66,000,000.00        421,879,770.22      1,517,063,489.22         

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกระแสเงินสด  "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน:
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 101,572,571.27       (56,946,175.65)       137,288.95              105,071,303.82      
ปรับรำยกำรกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) 
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 4,251,283.82           3,856,587.03           -                              1,366.12                 
การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (1,501.09)                (57,726.26)              (4,500,146.64)         (2,579,474.05)         
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (158,186,734.45)      (75,996,489.96)       (177,556.04)            129,489,182.79      
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,899,608.76)         (4,856,448.12)         -                              4,547,814.77          
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 14,714,380.88         (12,709,195.27)       -                              112,000.00             
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31,627,113.57         (67,635,505.01)       430,417.85              (191,102,934.58)     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23,441,014.12         25,720,210.85         583,677.83              455,827.12             
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (403,739.38)            1,397,943.61           -                              (132,403.40)            
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,138,980.44           1,161,297.75           97,080.00                135,341.67             
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (7,617,563.76)         25,341,226.33         -                              (986,132.70)            
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 39,271.32                -                              -                              (98,636,726.24)       
การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้ายในการโอนกิจการ -                              29,022,005.25         -                              -                             
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการเลิกใชสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1.00                        -                              1.00                        -                             
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) (94,897,102.29)       (74,756,093.80)       (3,566,526.00)         (158,696,138.50)     
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 6,675,468.98           (131,702,269.45)      (3,429,237.05)         (53,624,834.68)       
ดอกเบ้ียจ่าย (3,425,325.49)         (1,466,145.60)         -                              (8,694.89)                
ดอกเบ้ียรับ 1,501.09                  57,726.26                4,520,228.61           2,526,741.81          
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (13,682,695.49)       (6,626,366.38)         (45,201.95)              (4,121,833.85)         
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนกังาน -                              (430,670.00)            -                              (430,670.00)            
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (10,431,050.91)       (140,167,725.17)      1,045,789.61           (55,659,291.61)       

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน:
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,717,070.48)         (24,770.00)              -                              -                             
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 70,616.00                -                              -                              443,495,308.23      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,150,518.75)         (5,535,177.13)         -                              -                             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน -                              (3,715,519.61)         -                              -                             
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              15,000,000.00         -                             
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              -                              (75,000,000.00)       
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการโอนกิจการ -                              (9,294,660.00)         -                              -                             
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (8,796,973.23)         (18,570,126.74)       15,000,000.00         368,495,308.23      

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน:
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,021,485.82)         21,688,260.74         -                              -                             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 107,720,071.75       65,056,000.00         -                              -                             
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืน -                              255,000,000.00       -                              -                             
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (109,761,249.31)      (49,024,045.03)       -                              -                             
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              (185,400.00)            -                              (100,000,000.00)     
เงินสดจ่ายมดัจ าตามสญัญาขายและเช่ากลบั -                              (55,000,000.00)       -                              -                             
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,778,642.47)         (28,008,427.07)       -                              -                             
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (7,841,305.85)         209,526,388.64       -                              (100,000,000.00)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (27,069,329.99)       50,788,536.73         16,045,789.61         212,836,016.62      
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,749,098.63           -                              -                              -                             
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (21,320,231.36)       50,788,536.73         16,045,789.61         212,836,016.62      
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นงวด 537,956,491.33       606,286,449.77       94,541,629.53         201,317,982.47      
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 516,636,259.97       657,074,986.50       110,587,419.14       414,153,999.09      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ -                              1,650,000.00           -                              -                             
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนตามหน้ีสินสญัญาเช่า 1,568,429.84           25,228,193.68         -                              -                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ                 “สอบทานแล้ว” 

วนัที ่31 มนีาคม 2564 
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1. ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงจดัตั้ งในประเทศไทยและเป็นบริษทั  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตําบลดอนหัวฬ่อ  

อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่สูงสุดคือ บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั โดยถือหุ้นในอตัรา 

ร้อยละ 22.12 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : ถือหุน้ร้อยละ 22.12) 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั” ประกอบธุรกิจหลกัในธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างทั้งใน 

และต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการผลิตช้ินส่วนโลหะและธุรกิจจาํหน่ายนํ้ า 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลและการนําเสนองบการเงนิรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทั

เลือกเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ได้มีการขยายการแสดงรายการในขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นจึงเน้น 

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 

ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.1 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง 

ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัสาํหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 

2.3 การประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการรับรู้ 

และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพินิจ  

การประมาณการ และขอ้สมมติฐานท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหาร  

การใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีนาํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน

ระหวา่งกาลเหมือนกบัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.4 เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงนิรวม 

2.4.1 งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ท่ีบริษทัฯ  

มีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

      สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 

บริษทัยอ่ยทางตรง          

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ด้ า น  Engineering 

Service และ Automation Solution 

แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น ก่ อ ส ร้ า ง

โครงการและให้บริการดูแลและ

บาํรุงรักษาโรงงานไฟฟ้าประเภท

พลงังานทดแทนทุกชนิด 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  

บริษทัยอ่ยทางออ้ม (ถือโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั)         

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  

บริษทัยอ่ยทางออ้ม (ถือโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั)        

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าดิบ  ไทย  98.12  98.12  

          



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ                 “สอบทานแล้ว” 

วนัที ่31 มนีาคม 2564 

 

10 

 

      สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

 จัดจาํหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่

ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงาน

โครงสร้างต่าง ๆ  ของธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ธุรกิจพลงังานทุกประเภท ธุรกิจนํ้ า

รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้ า นํ้ าบริสุทธ์ิ 

และผสมสารเคมี เพ่ือจาํหน่ายใน

กิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือ

เพ่ือใชเ้พ่ือจาํหน่ายแก่ชุมชน และ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม 

แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร  อ อ ก แ บ บ  ใ ห้

คาํปรึกษาดา้นวศิวกรรมการใหบ้ริการ

งานก่อสร้างโครงการ และให้บริการ

ดูแลบาํรุงรักษา 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน ์จาํกดั *  งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิ 

ภาพการสูบนํ้ า 

 ไทย  49.00  49.00  

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั  ท่ี ปรึ กษางานก่ อสร้ าง  และรั บ

ก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ 

 เวยีดนาม  100.00  100.00  

* บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทั 

มีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั  

รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับท่ีใช้สําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
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2.4.2 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั (เอทู) มีการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกัน (Joint operation) 

ระหวา่งเอทูและผูร่้วมดาํเนินงานอ่ืน (Other joint operators) เอทูรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้

และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินของกิจการโดย 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   

ส่วนไดเ้สียใน 

การดาํเนินงานร่วมกนั (ร้อยละ) 

 

ช่ือกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

กิจการคา้ร่วม บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั 

และ บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั (ประเทศไทย)  

ก่อสร้าง เวยีดนาม    100.00 * 100.00 * 

* กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัในสดัส่วนร้อยละ 100 

3. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีสรุปขา้งล่างน้ี ซ่ึงรายการเหล่าน้ีเกิดข้ึนตามมูลฐาน 

ท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้าํหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล

หรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ให้บริการในดา้น Engineering Service และ 

Automation Solution และให้บริการงานก่อสร้าง

โครงการและให้บริการดูแลและบํารุงรักษา

โรงงานไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด 

ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหาร

ร่วมกนั 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั จดัจาํหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เพ่ือใช้

ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจ

โรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท ธุรกิจนํ้ า

รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้ า นํ้ าบริสุทธ์ิ และผสม

สารเคมี เพ่ือจาํหน่ายในกิจการอุตสาหกรรมปิ

โตรเคมีหรือเพ่ือใชเ้พ่ือจาํหน่ายแก่ชุมชน และ

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และใหบ้ริการ 

ออกแบบ ให้ค ําปรึกษาด้านวิศวกรรม การ

ให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และให้บริการ

ดูแลบาํรุงรักษา 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
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ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน ์จาํกดั งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบนํ้ า ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั ท่ีปรึกษางานก่อสร้าง  และรับก่อสร้างงาน

โครงการต่าง ๆ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าดิบ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั การออกแบบเฉพาะด้านอ่ืน  ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แอท พีค จาํกดั * กิจกรรมของบริษทัโฆษณา ผูถื้อหุน้ในบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 

เป็นกรรมการ 

บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจ

เมนท ์จาํกดั 

กิ จ ก ร ร ม อ่ื น ๆ ท่ี ช่วย เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ให้บริการทางการเงิน ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้

ในท่ีอ่ืน 

ผูบ้ริหารร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

*ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

3.1 ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

        (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั        

เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  297,300,000.00  150,000,000.00 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  147,300,000.00 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  (15,000,000.00)  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  282,300,000.00  297,300,000.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  4,273,571.92  13,407,042.02 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  (4,273,571.92)  (13,407,042.02) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

 -  -  282,300,000.00  297,300,000.00 
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        (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั        

เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  169,000,000.00 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  (169,000,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  508,019.13 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  (508,019.13) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

 -  -  -  - 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั        

เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  15,000,000.00  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  15,000,000.00 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  15,000,000.00  15,000,000.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  20,081.97  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  226,541.10  20,081.97 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  (246,623.07)  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  20,081.97 

 -  -  15,000,000.00  15,020,081.97 

รวมทั้งหมด -  -  297,300,000.00  312,320,081.97 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเม่ือทวงถาม

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั
(1)

         

เงินตน้        

    ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  100,000,000.00 

    เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

    จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  (100,000,000.00) 

    ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

   ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  7,328.77 

   เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  1,366.12 

   จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  (8,694.89) 

   ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

 -  -  -  - 

        

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย
(2) *        

เงินตน้        

    ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 44,933,076.75  44,933,076.75  -  - 

    เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -     -     -  - 

    จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -     -     -  - 

    ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี 44,933,076.75  44,933,076.75  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

   ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 27,173,531.51  24,402,394.24  -  - 

   เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี 683,294.11  2,771,137.27  -  - 

   จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

   ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี 27,856,825.62  27,173,531.51  -  - 

 72,789,902.37  72,106,608.26  -  - 

เงินกูย้มืบริษทั แอท พีค จาํกดั
(2) *        

เงินตน้        

 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 3,100,000.00  3,100,000.00  -  - 

 เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -     -     -  - 

 จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -     -     -  - 

 ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี 3,100,000.00  3,100,000.00  -  - 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี 1,573,341.81  1,363,518.53  -  - 

 เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี 51,595.89  209,823.28  -  - 

 จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี 1,624,937.70  1,573,341.81  -  - 

 4,724,937.70  4,673,341.81  -  - 

        

เงินกูย้มืบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั
(3)

        

เงินตน้        

 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  185,400.00  -  - 

 เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

 จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  (185,400.00)  -  - 

 ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

 ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  726.36  -  - 

 เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  1,420.89  -  - 

 จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  (2,147.25)  -  - 

 ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

 -  -  -  - 

รวมทั้งส้ิน 77,514,840.07  76,779,950.07  -  - 

 (1)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นเป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินครบกาํหนด 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
 

(2)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้นเป็นเงินกูย้มื

ในรูปแบบตัว๋สญัญาใชเ้งิน กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 – 7.75 ต่อปี 
(3)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดักูย้ืมในรูปแบบตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 

*ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 บริษทัมีคดีความท่ีถูกฟ้องร้องตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 
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3.2 รายการบัญชีท่ีสําคัญกับบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีสาระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขายทรัพย์สิน      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 209,790 

      

รายได้จากการขาย      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 66 

      

ดอกเบีย้รับ      

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 4,273 2,527 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 53 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 227 - 

  - - 4,500 2,580 

      

ต้นทุนค่าบริการ      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั  

 

ราคาและเง่ือนไขทางการค้า

เดียวกนักบับุคคลภายนอก ซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดยทัว่ไป 

- - - 1,818 

      

ค่าเช่าจ่าย      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 6 6 

      

ดอกเบีย้จ่าย      

ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
*
 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 683 689 - - 

บริษทั แอทพีค จาํกดั 
*
 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 52 52 - - 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 1 

บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - 1 - - 

  735 742 - 1 

*ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,817,294.00  8,809,328.00  2,777,670.00  3,256,380.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 277,330.97  271,704.42  62,481.73  74,176.11 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,860.92  494.16  -  270.81 

รวม 8,096,485.89  9,081,526.58  2,840,151.73  3,330,826.92 

3.3 การคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ 

บริษทัและกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้คํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 24.3 

3.4 การโอนธุรกิจผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง ใหแ้ก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) คร้ังท่ี  1/2562  

วนัท่ี 20 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิต และจาํหน่ายช้ินส่วน

โลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั 

 (“เอพีเอที”) นั้น รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

1) วนัท่ี 29 ธันวาคม 2562 บริษทัใหญ่ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายกิจการกบั เอพีเอที โดยบริษทัใหญ่ตกลงท่ีจะโอน

กิจการให ้เอพีเอที เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 274.90 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ 

ใบอนุญาต พนักงาน สิทธิในสินทรัพยท์างปัญญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเคร่ืองหมายทางการค้า  

สินคา้คงคลงั เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สาํนกังาน และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกิจการผลิต

และจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining Cold Forging) ทรัพยสิ์น สิทธิ 

และสินทรัพยอ่ื์นใดทั้ งหมดของบริษทัใหญ่ ท่ีเก่ียวกบั หรือใช้ใน หรือเก่ียวเน่ืองกบักิจการ รวมทั้ งสิทธิ 

และผลประโยชน์ท่ีมีหรือท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นตามรายการดงักล่าวขา้งตน้โดยปราศจากภาระผูกพนัใด ๆ  

โดย เอพีเอที ได้ชําระเงินมัดจําให้บริษัทใหญ่ จํานวน 100 ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือชําระภายใน 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

การซ้ือขายกิจการแบ่งออกเป็น 

ส่วนแรก จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

1. สินคา้คงคลงั จาํนวน 65.09 ลา้นบาท 

2. พนกังานจาํนวน 633 คน โดยบริษทัใหญ่ ไดโ้อนผลประโยชน์พนักงาน เป็นจาํนวน 12.06 ลา้นบาท ให้แก่  

เอพีเอที 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดด้าํเนินการในส่วนแรกเสร็จแลว้ 
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ส่วนท่ีเหลือ จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง มูลค่ารวม 187.34 ลา้นบาท 

2. ยานพาหนะ มูลค่ารวม 2.78 ลา้นบาท 

3. ทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่ารวม 19.67 ลา้นบาท 

ในวนัท่ี 3 มกราคม 2563 ไดด้าํเนินการเสร็จแลว้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัใหญ่ ยงัมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบระบายนํ้ า ระบบ

ระบายอากาศ และโครงสร้าง ให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 รวมถึงเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

ในการปรับปรุงซ่อมแซมตามจาํนวนท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่เกินจาํนวน 12 ลา้นบาท 

แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้การดาํเนินการปรับปรุง 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบระบายนํ้ า ระบบระบายอากาศและโครงสร้าง ท่ีมีกาํหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 เกิดความล่าชา้ ไม่สามารถดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไดท้นักาํหนดเวลา ทั้งน้ี บริษทัใหญ่

ไดด้าํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรายการดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

2) เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2563 บริษทัใหญ่ไดข้ายเคร่ืองจกัรรวมส่วนควบของเคร่ืองจกัรให้กบับริษทัแฟคตอร่ิง

แห่งหน่ึง ต่อมา เอพีเอที ได้ทําสัญญาเช่าจากบริษัทแฟคตอร่ิงดังกล่าว มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 255 ลา้นบาท 

ระยะเวลาการเช่า 2 ปี โดยวางประกนัจาํนวน 55 ลา้นบาท 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ 936,468,396.09  914,433,281.79  -  - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

      รวมลูกหน้ีการคา้ 936,468,396.09  914,433,281.79  -  - 

มูลค่าของงานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        

      เรียกเก็บ  448,474,692.73  341,157,923.98  -  - 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

- ลูกหน้ีอ่ืน 363,056.43  729,833.11  359,520.00  359,520.00 

- รายไดค้า้งรับ 82,641,216.36  57,655,330.95  -  - 

- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,585,250.99  4,487,787.75  253,131.06  97,297.71 

- เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 185,225,577.48  153,306,859.04  -  - 

- เงินทดรองจ่าย 29,836,480.14  25,683,911.52  -  - 

- ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2.65  14,256,388.33  -  21,134.76 

- ลูกหน้ีกรมสรรพากร 20,246,946.07  16,698,788.62  265,509.82  243,772.01 

- ภาษีซ้ือรอนาํส่ง 7,539,208.16  32,732,858.11  735.53  750.65 

- เงินมดัจาํ 445,465.55  722,283.75  -  - 

- อ่ืน ๆ 721,801.93  496,747.18  -  - 

 780,079,698.49  647,928,712.34  878,896.41  722,475.13 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,716,548,094.58  1,562,361,994.13  878,896.41  722,475.13 
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ลูกหน้ีการคา้แยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 161,476,717.74  135,942,706.49  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ        

1 – 30 วนั 129,992,963.14  78,012,265.80  -  - 

31 – 90 วนั 25,656,502.00  203,120,802.05  -  - 

91 – 180 วนั 206,985,602.62  140,852,480.96  -  - 

181 – 365 วนั 141,168,496.86  108,550,693.65  -  - 

เกิน 365 วนัข้ึนไป 8,775,489.18  -  -  - 

รวม 674,055,771.54  666,478,948.95  -  - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา* 262,412,624.55  247,954,332.84  -  - 

รวม 936,468,396.09  914,433,281.79  -  - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 936,468,396.09  914,433,281.79  -  - 

  *ระยะเวลารับประกนัตามสญัญาไม่เกิน 1 ปี 

  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 30 – 90 วนั 

5. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 24,968,936.53  27,573,483.51  -  - 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,734,550.66  834,845.17  -  - 

งานระหวา่งทาํ 37,433,039.87  26,789,295.68  -  - 

สินคา้สาํเร็จรูป 18,335,042.99  23,374,336.93  -  - 

รวม 82,471,570.05  78,571,961.29  -  - 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (3,763,065.96)  (4,166,805.34)  -  - 

 78,708,504.09  74,405,155.95  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,166,805.34  1,061,577.42  -  159,427.32 

ตั้งเพ่ิมข้ึน 60,732.33  1,557,370.93  -  27,023.92 

โอนกลบั/ จาํหน่ายระหวา่งงวด (464,471.71)  (159,427.32)  -  (159,427.32) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,763,065.96  2,459,521.03  -  27,023.92 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุน 
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6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซ่ึงแสดงตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

 

สกุลเงิน 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนชาํระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 

ของการลงทุน 

 

ราคาทุน 

 

เงินปันผลรับ 

  31 มี.ค.

2564 

31 ธ.ค.

2563 

31 มี.ค.

2564 

31 ธ.ค.

2563 

31 มี.ค.

2564 

31 ธ.ค.

2563 

31 มี.ค.

2564 

31 ธ.ค. 

2563 

31 มี.ค.

2564 

31 ธ.ค.

2563 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ            

บริษทั เอท ูเทคโนโลย ีจาํกดั บาท 600,000 600,000 600,000 600,000 100 100 599,999 599,999 - 99,999 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั บาท 550,000 550,000 550,000 550,000 100 100 549,999 549,999 - - 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจํากดั            

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั บาท 120,000 120,000 120,000 120,000 98.12 98.12 - - - - 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั บาท 10,000 10,000 10,000 10,000 100 100 - - - - 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั บาท 75,000 75,000 18,750 18,750 49 49 - - - - 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวียดนาม จาํกดั เวียดนามดอง 750,000 750,000 750,000 750,000 100 100 - - - - 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ที. จํากดั        

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั บาท 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 - - - - 

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

ปี 2563 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัให้

เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100)  

 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จาํกดั 

จาํนวนหุน้ 

(พนัหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 

(บาทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 

(พนับาท) 

เรียกชาํระหุน้ละ 

(บาทต่อหุน้) 

ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

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 ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 

6.2. เงนิลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

6.2.1 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติั

ใหเ้พ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (บริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100)  

 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

จาํนวนหุน้ 

(พนัหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 

(บาทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 

(พนับาท) 

เรียกชาํระหุน้ละ 

(บาทต่อหุน้) 

ทุนชาํระแลว้ 

(พนับาท) 

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 ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 2 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 100,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นโดยกาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 

ทั้งน้ี บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินปันผล จาํนวน 99,999,994 บาท แลว้ ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2563 
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7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 บริษทัยอ่ยใหเ้ช่าท่ีดินกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจาํนวน 1 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 4 ไร่ โดยมีกาํหนด

ระยะเวลาเช่า 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2566 บริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทท่ีดินดงักล่าวแสดงภายใตบ้ญัชี

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน บริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินราคาทุนจาํนวน 2 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์

8. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

รายการเคล่ือนไหวอยา่งยอ่สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  729,489,250.94  5,541,363.42 

ซ้ือระหวา่งงวด    4,150,518.75  - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด  (141,232.00)  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (17,919,824.20)  (13,977.61) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายระหวา่งงวด  31,344.68  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  18,100.98  - 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  715,628,159.15  5,527,385.81 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 318 ลา้นบาท และ 274.30 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์

ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 

ของงบการเงินรวมมีจาํนวน 68.39 ลา้นบาท และ 63.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 

6.76 ลา้นบาท และ 6.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 33,237,668.94 - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  1,568,429.84 - 

คา่เส่ือมราคาสาํหรับงวด (3,506,772.58) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 31,299,326.20 - 
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10. สิทธิจากสัญญาขายนํา้ดบิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 142,576,459.17 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (5,665,289.74) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 136,911,169.43 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (1,416,322.44) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 135,494,846.99 

มูลค่าของสิทธิจากสัญญาขายนํ้ าดิบถือตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 ซ่ึงประเมิน

มูลค่าของโครงการตามวิธีรายได ้โดยใชส้มมติฐานจากจาํนวนปริมาณนํ้ าขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวต้ามสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบ 

ตามระยะเวลาท่ีเหลือของสญัญาขายนํ้ าดิบโดยประมาณ 29 ปี หกัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจากสัญญาขายนํ้ าดิบ เร่ิมนับจากระยะเวลาท่ี 

บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมบริษทัย่อย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลาตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน  

โดยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรง 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

รายการเคล่ือนไหวอยา่งยอ่สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  4,085,301.72  1.00 

ซ้ือระหวา่งงวด  -  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (323,512.50)  (1.00) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  3,761,789.22  - 
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12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้        

ประเภทเงินฝาก ภาระหลกัประกนั        

– ออมทรัพย ์ วงเงินกู ้ 5,244,648.90  19,464,450.62  -  - 

– ฝากประจาํ วงเงินกูย้มืและวงเงิน

หนงัสือคํ้าประกนั 529,659.47  529,395.27  -  - 

 สญัญาซ้ือขายนํ้ าดิบ 7,570,784.65  2,970,784.65  -  - 

 Fleet Card 662,954.28  662,376.73  -  - 

 14,008,047.30  23,627,007.27  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 20,145,493.60  20,523,844.03  2,000.00  2,000.00 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเกิน 1 ปี 42,252,548.50  27,996,160.17  21,134.76  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน* 11,400,356.94  11,970,057.16  11,400,356.94  11,970,057.16 

  87,806,446.34  84,117,068.63  11,423,491.70  11,972,057.16 

* เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  11,970,057.16  11,970,057.16 

จาํหน่าย  -  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (569,700.22)  (569,700.22) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  11,400,356.94  11,400,356.94 
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13. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 4,806,757.27 6,828,243.09 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.00 – 3.40 2.00 – 3.40 79,681,762.11 77,276,665.67 - - 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต  - - 63,709,614.86 61,071,115.36 - - 

รวม   148,198,134.24 145,176,024.12 - - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 77,276,665.67   - 

บวก กูเ้พ่ิมเติม 107,720,071.75  - 

หกั   จ่ายคืนเงินกู ้ (105,314,975.31)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564   79,681,762.11    - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินหลายแห่งจาํนวน                   

4.81 ลา้นบาท และ 6.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินของกลุ่มบริษทั 

กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 24.1 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดกู้ย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในรูปแบบตัว๋สัญญาใชเ้งิน โดยมีการคิด

อตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.00 – 3.40 ครบกาํหนดจ่ายคืนระหวา่งวนัท่ี 16 เมษายน 2564 – 10 กนัยายน 2564 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิตและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ และบริษทั 

แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 24.1 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม  

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

เจา้หน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 511,849,818.73  482,393,490.46  -  - 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 123,322,288.90  122,438,338.90  -  - 

เช็คจ่ายล่วงหนา้ 37,948,827.86  27,267,395.18  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,043,626.98  40,543.87  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้คา่บริการ 314,018.69  -  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง  124,581,372.00  95,446,812.23  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้ 1,396,219.00  -  -  - 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีดิน – กิจการอ่ืน -  78,504.71  -  - 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้คา่ท่ีปรึกษา 1,000,000.00  600,000.00  -  - 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

– เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 6,502,501.57  6,476,873.76  13,454.03  32,554.15 

– เจา้หน้ีกรมสรรพากร 36,106,390.43  62,689,832.21  162,208.57  76,637.60 

– ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,358,310.56  7,341,068.18  666,910.54  302,963.54 

– อ่ืน ๆ 129,058.61  320,882.50  -  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 855,552,433.33  805,093,742.00  842,573.14  412,155.29 

15. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 มีนาคม 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 56,901,768.25  61,419,431.80  -  - 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (13,500,000.00)  (13,517,663.52)  -  - 

 43,401,768.25  47,901,768.28  -  - 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 61,401,768.28  - 

บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  - 

หกั   จ่ายชาํระระหวา่งงวด (4,500,000.03)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 56,901,768.25  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินวงเงิน 210 ลา้นบาท เป็นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง มีหลกัประกนัการกูย้ืมดงัน้ี 

1. จดจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 8) 

2. เงินฝากประจาํของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 12) 

3. กรรมการของบริษทัย่อยร่วมคํ้าประกนั  

4. มอบอาํนาจการรับเงินจากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

สัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้มีขอ้กาํหนดบางประการที่ตอ้งปฏิบตัิตามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล การรักษาอตัราส่วน

ทางการเงิน การใหบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้มืเงิน การก่อหน้ีสินเพ่ิมและการรักษาโครงสร้างผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ย

จะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้บริษทั 

เอทู เทคโนโลยี จาํกดั คํ้าประกนัเงินกูย้ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 

ภายใตส้ัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอื่น หรือจดัตั้งนิติบุคคลอื่นเพื่อดาํเนินงานแทน หรือร่วมกบั 

นิติบุคคลอ่ืนดว้ยประการใด ๆ ก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน 

2. ไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจาํปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใด ๆ แก่ผูถื้อหุ้น 

ไม่ว่ารายใดรายหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมล่วงหน้า

เป็นหนังสือจากธนาคารก่อน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีการดาํเนินการในเร่ืองท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารสถาบนัการเงิน

ท่ีเป็นผูใ้หกู้ต้ามสญัญากูย้มืเงินก่อนท่ีจะดาํเนินการ ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งขอผ่อนปรนในเร่ืองดงักล่าวจาก

ธนาคารเพ่ือมิใหธ้นาคารถือเป็นเหตุในการผิดนดัตามสญัญากูย้มื 

อยา่งไรก็ตามธนาคารผูใ้หกู้ย้งัไม่ไดส่้งหนังสือแจง้ให้บริษทัยอ่ยทราบถึงกรณีผิดนดั ผิดเง่ือนไขดงักล่าวประกอบกบั

บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารใหกู้เ้รียกชาํระมาโดยตลอด 

ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่จากการท่ีธนาคารผูใ้ห้กูย้งัไม่ส่งแจง้การผิดนดัมายงับริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยยงัจ่าย

ชาํระเงินตามสญัญามาโดยตลอดจึงไม่ถือวา่บริษทัผิดนดักบัธนาคารผูใ้หกู้ ้ 
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 187,736,418.24 - 

เพ่ิมข้ึน 1,720,700.98 - 

เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย (152,271.14) - 

เงินจ่ายชาํระ (3,778,642.48) - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 185,526,205.60 - 

หกั : ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (87,441,518.68) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 98,084,686.92 - 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,506,772.58 2,887,800.92 - - 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,130,852.07 264,185.73 - - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,058,700.00 1,470,569.37 - - 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 95,100.00 41,100.00 - - 

รวม 6,791,424.65 4,663,656.02 - - 

17. สํารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีจนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 สาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

18. เงนิปันผลจ่าย 

เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นปี 2563 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.06 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 39.60 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ 
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19. หุ้นกู้ทีย่งัมไิด้ออกจาํหน่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงิน 

ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูด้งักล่าว 

20. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 2563 ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้

ระหว่างงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  

(หน่วย: บาท)  

 

80,273,895.80 

  

(62,395,583.47) 

  

90,415.16 

  

83,476,277.32 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (หน่วย: หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/ หุน้) 0.1216  (0.0945)  0.0001  0.1265 

21. ข้อมูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถ 

ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น 

ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวยีดนาม 
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รายละเอียดขอ้มูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมี

ความเท่ียงตรงสูง 

วศิวกรรมและก่อสร้าง 

(EPC) 

การขายวสัดุก่อสร้าง 

และการบริหารงาน 

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้า 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 210 191 103 95 126 - 18 5 457 423 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ (152) (147) (40) (100) (119) - (4) (6) (315) (379) 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 58 44 63 (5) 7 - 14 (1) 142 44 

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:           

รายไดอ่ื้น         11 - 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (2) (2) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (45) (82) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน         - (13) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (4) (4) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้         102 (57) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (21) (8) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด         81 (65) 

สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี   31 มี.ค.64 31 ธ.ค.63 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์         716 729 

สินทรัพยอ่ื์น         2,575 2,438 

สินทรัพยร์วม         3,291     3,167 
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ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

รายไดจ้ากการขายจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากส่วนงาน        

ประเทศไทย 297.50  422.43  -  7.93 

ต่างประเทศ 159.57  -  -  - 

 457.07  422.43  -  7.93 

กาํไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 

งานภูมิศาสตร์เกิดข้ึนจากยอดขายหักดว้ยตน้ทุนขาย ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สินทรัพยอ่ื์น ๆ   

ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และอ่ืน ๆ 

ลูกค้ารายใหญ่  

งบเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2564 ไม่มีลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 4 ราย จากการจาํหน่ายในประเทศ โดยเป็นรายได้

จากผลิตภณัฑ์สาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  และอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศจาํนวน 5.12 ลา้นบาท และ 2.12 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

บริษทัยอ่ย 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2564 มีลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ขยะจาํนวน 47 ลา้นบาท, การให้บริการตามสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจาํนวน 89 ลา้นบาท และการให้บริการท่ีปรึกษาและ

บริหารจดัการจาํนวน 27 ลา้นบาท 

ลูกคา้รายใหญ่สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2563 จาํนวน 2 ราย จากการจาํหน่ายในประเทศเป็นรายไดจ้ากสัญญา

ก่อสร้างจาํนวน 161.18 ลา้นบาท 
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22. การเปิดเผยข้อมูลทีสํ่าคญัเกีย่วกบัสัญญา 

สัญญาซ้ือขายนํ้าดบิ ฉบับที ่1 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือขายนํ้ าดิบให้กบับริษทัดงักล่าวและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้

ในสญัญา โดยสญัญามีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาไดค้ร้ังละ 10 ปีไม่เกิน 2 คร้ัง (รวมอายุ

สญัญา 30 ปี) โดยเร่ิมตน้นบัแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขายนํ้ าดิบใหก้บับริษทัดงักล่าว ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ 8 – 12  ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

  สัญญาเช่าทีด่นิต่างตอบแทนพเิศษ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินต่างตอบแทนพิเศษกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึงภายใต้

เง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะให้เช่าท่ีดินของบริษทัย่อยบางส่วน และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

สญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้สญัญา 

สัญญาซ้ือขายนํ้าดบิ ฉบับที ่2 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั (บริษทัย่อย)ไดท้าํสญัญาขายนํ้ าดิบ กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขายนํ้ าดิบให้กบับริษทัดงักล่าว ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ 5 – 8  

ลา้นลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2590 และบริษทัย่อย 

ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

23. คดคีวาม 

บริษทั ชลกิจสากล จํากัด ไดอ้อกตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 31 ฉบับ เพ่ือเป็นหลกัฐานการกู้ยืมให้แก่ผูใ้ห้กู้รายหน่ึงซ่ึงเป็น 

ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นจาํนวนเงินรวม 44,933,076.75 บาท มีอตัราดอกเบ้ีย 5.50 – 7.75 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม  

(หมายเหตุ 3) มีดอกเบ้ียคา้งชาํระจาํนวนเงิน 25,924,248.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70,857,325.07 บาท 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ผูใ้หกู้ย้นิยอมปลดดอกเบ้ียคงคา้งชาํระทั้งหมดจาํนวน 25,924,248.32 บาท โดยมีเง่ือนไขใหบ้ริษทั

ชลกิจสากล จาํกดั ชาํระหน้ีตามตัว๋สญัญาใชเ้งินทั้งหมดภายในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 บริษทั ชลกิจสากล จาํกัด ได้ขอขยายระยะเวลาชาํระเงินตน้ โดยขอเล่ือนชาํระภายในวนัท่ี 

16 มีนาคม 2564 โดยมีเง่ือนไขให้บริษัท ชลกิจสากล จํากัด จ่ายเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้าให้กับผู ้ให้กู้เป็นจํานวนเงิน 

44,933,076.75 บาท และขอให้ผูใ้ห้กูย้ินยอมให้ปลดดอกเบ้ียให้แก่บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั จาํนวน 25,924,248.32 บาท 

ทั้งน้ีบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั จะตอ้งแจง้เจา้หน้ีธนาคารผูใ้หกู้ย้มืแห่งหน่ึงเพ่ือรับทราบและให้ความยินยอมตามเง่ือนไขใน

สญัญากูย้มืเงินและปรับโครงสร้างหน้ีเสียก่อนจึงจะจ่ายชาํระได ้

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ห้กู้ตกลงจะรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้าจากบริษทั ชลกิจสากล จํากัด และยินยอมให้ขยาย

ระยะเวลาการจ่ายชาํระออกไปอีก 120 วนั  
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วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้หกู้ไ้ดส่้งหนงัสือติดตามขอใหบ้ริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ส่งมอบเช็คลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 

ภายใน 3 วนั นบัแต่ไดรั้บหนงัสือ 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 ผูใ้ห้กูไ้ดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั จ่ายชาํระหน้ีตามตัว๋สัญญาใชเ้งินพร้อม

ดอกเบ้ียรวมจาํนวนทั้งส้ิน 71,970,957.24 บาท ทั้งน้ีศาลไดน้ดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 แต่เน่ืองจากเกิดโรค

ไวรัสโคโรน่า 2019 ศาลแพง่จึงมีคาํสัง่ใหเ้ล่ือนนดัไปเป็นวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564  

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 บริษทั ชลกิจกสากล จาํกดั ไดต้่อสูค้ดีวา่หน้ีดงักล่าวยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียก

ใหช้าํระขอใหศ้าลพิพากษายกฟ้องคดีน้ี 

ต่อมาศาลแพ่งไดอ้อกหมายยกเลิกนัดในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 และให้กาํหนดวนันดัใหม่เป็นวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

เพื่อทาํการเจรจาไกล่เกล่ีย แต่เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ดงันั้นในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 

จึงไดมี้การเจรจาไกล่เกล่ียทางออนไลน์และไดมี้การขอเล่ือนไปทาํการเจรจาไกล่เกล่ียในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564  

บริษทั ชลกิจกสากล จาํกดั ไดบ้นัทึกเจา้หน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งินและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแลว้จาํนวนทั้งส้ิน 72,106,608.26 บาท ซ่ึง

ฝ่ายบริหารของบริษทั ชลกิจกสากล จาํกดั เช่ือวา่จาํนวนเงินดงักล่าวเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนัแลว้ 

24. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

24.1 ภาระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

 

  งบการเงินรวม 

  31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 สกุลเงิน 

(หน่วย) 

วงเงิน

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน

คงเหลือ 

วงเงิน

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน

คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท 47.00 4.81 42.19 47.00 6.82 40.18 

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ** ลา้นบาท 69.25 9.25 60.00 190.00 76.92 113.08 

วงเงินกูย้มืระยะส้ัน ลา้นบาท 190.00 75.22 114.78 129.25 9.25 120.00 

วงเงินกูย้มืระยะยาวและวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั** ลา้นบาท 697.54 126.65 570.89 707.38 7.04 700.34 

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6.00 - 6.00 7.92 - 7.92 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 สกุลเงิน 

(หน่วย) 

วงเงิน

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน

คงเหลือ 

วงเงิน

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน

คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท 2.00 - 2.00 2.00 - 2.00 

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท - - - 30.00 - 30.00 

วงเงินกูย้มืระยะส้ัน ลา้นบาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั ลา้นบาท - - - 4.50 - 4.50 

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - - - 0.63 - 0.63 
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หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

**   เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย

สินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึงได้แก่ สินเช่ือคํ้ าประกันจาํนวน 70 ลา้นบาท และสินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงินจาํนวน 

180 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนโครงการและเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียอตัราตลาด 

(MONEY MARKET RATE) คํ้าประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน), บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ 

จาํกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินจากวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจากจาํนวน 250 ลา้นบาท เป็นจาํนวน

470 ลา้นบาท โดยสามารถแบ่งวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

1. วงเงินสินเช่ือหมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จาํนวน 450 ลา้นบาท 

2. วงเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงกาํหนดวงเงินความเส่ียงในการชาํระหน้ีก่อนกาํหนด (Pre – Settlement Limit)  

20 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั สามารถใชว้งเงินสินเช่ือร่วมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 250 ลา้นบาท 

โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญั เก่ียวกบัการขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตามมูลค่างานท่ีจา้ง

ตามโครงการสัญญาหรือตามค่างวดสุทธิหลงัหักเงินรับล่วงหน้าให้แก่ธนาคารตามรูปแบบท่ีธนาคารกาํหนด 

เฉพาะงานโครงการท่ีมูลค่าสูงกวา่ 30 ลา้นบาทหรือระยะเวลาโครงการท่ีเกินกวา่ 9 เดือน 

2. กรณีเบิกใช้สินเช่ือคํ้ าประกนั ประเภทการรับเงินล่วงหน้า ก่อนการจดัทาํสัญญาหลกัประกนัให้ไวก้บัธนาคาร 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ตอ้งจดัทาํสญัญาโอนสิทธิเรียกร้องและ/ หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ

ตามสญัญาโครงการงานนั้นตามรูปแบบท่ีธนาคารกาํหนด 

เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2563 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้รับการอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง 

ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวียนซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีจาํนวน 10 ลา้นบาท สินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ ามนั Fleet 

Card จาํนวน 1 ลา้นบาท และสินเช่ือคํ้าประกนัจาํนวน 107 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนการก่อสร้างสถานียอ่ยท่ี

ประเทศเวยีดนาม และเป็นทุนหมุนเวยีน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย MOR ลบ ส่วนต่าง (MARGIN) ร้อยละ 1 

ต่อปี โดยมีหลกัประกนัการชาํระหน้ีต่อธนาคารดงัน้ี 

1.  คํ้าประกนัโดย บริษทั เอเชีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

2. จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารแห่งหน่ึง ในวงเงินจาํนวน 53.50 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง เพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องใหก้บั

ภาคธุรกิจในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสินเช่ือ

หมุนเวยีนซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือตัว๋เงินจาํนวน 9.25 ลา้นบาท เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมี

ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือน คํ้ าประกนัโดยบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จาํกดั, บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญั เก่ียวกบัการขอเบิกสินเช่ือ คือบริษทัฯ ตอ้ง

เบิกใชสิ้นเช่ือตัว๋เงินคร้ังเดียวทั้งจาํนวนภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ี 19 เมษายน 2563 หรือ ระยะเวลาอ่ืนใดดามท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยหากผูข้อสินเช่ือไดช้าํระหน้ีตน้เงินบางส่วนแลว้ ผูข้อสินเช่ือไม่สามารถขอเบิก

ใชสิ้นเช่ือในส่วนท่ีชาํระคืนไดอี้ก 

24.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมา ดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

 จาํนวนผูรั้บเหมา 

(สญัญา) 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามสญัญา  จ่ายชาํระ  คงเหลือ 

สญัญาก่อสร้าง 57  1,273,750,668.45  351,689,775.61  922,060,892.84 

 

24.3 การคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ 

บริษทั เอทูเทคโนโลย ีจาํกดั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลย ีจาํกดั มีภาระผกูพนัตามหนงัสือคํ้าประกนั เพ่ือคํ้าประกนังานก่อสร้าง

จาํนวน 156.76 ลา้นบาท โดยมีหลกัประกนัจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี  

1) บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2) บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั 

3) บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

4) บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั นาํหุ้นสามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 13,600,000 

หุน้ โดยการคํ้าประกนัดงักล่าวไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จาํกดั คํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายใตส้ัญญา

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จาํกดั คํ้ าประกันเงินเพ่ือคํ้ าประกันการรับเงินค่าจา้งล่วงหน้าตาม

สญัญารับเหมาก่อสร้างใหแ้ก่บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั 
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บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 

คํ้าประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั (หมายเหตุ 8) 

25.   การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัคือการดาํรงฐานเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนเจ้าหน้ี 

และตลาดเงินทุน และเพ่ือการดาํเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดวา่เป็นผลของกิจกรรมการดาํเนินงานหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและติดตามระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.7534: 1 และ  

0.7687: 1 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.0039: 1 และ 0.0036: 1 ตามลาํดบั 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2564 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม 

ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 39.60 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

27.    การอนุมตัข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
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