
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่30 มถุินายน 2564 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2564 

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะ

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 



          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 1

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 729,883,931.05         537,956,491.33         72,975,013.38           94,541,629.53           

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 4 1,895,234,190.43      1,562,361,994.13      413,855.60                722,475.13                

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น 3 -                                -                                297,300,000.00         312,320,081.97         

สินค้าคงเหลือ 5 87,788,247.43           74,405,155.95           -                                -                                

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 6 126,075.19                -                                -                                -                                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,713,032,444.10      2,174,723,641.41      370,688,868.98         407,584,186.63         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                                -                                1,149,999,940.00      1,149,999,940.00      

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 8 2,478,196.16             2,478,196.16             -                                -                                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 701,904,479.74         729,489,250.94         5,513,252.88             5,541,363.42             

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 10 32,157,361.58           33,237,668.94           -                                -                                

สิทธิจากสัญญาขายนํ�าดิบ 11 134,078,524.53         136,911,169.43         -                                -                                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 12 3,587,245.14             4,085,301.72             -                                1.00                           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 742,695.12                1,907,642.24             -                                -                                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 13 77,139,243.68           84,117,068.63           10,847,461.49           11,972,057.16           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 952,087,745.95         992,226,298.06         1,166,360,654.37      1,167,513,361.58      

รวมสินทรัพย์ 3,665,120,190.05      3,166,949,939.47      1,537,049,523.35      1,575,097,548.21      

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 2

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 14 94,368,293.90           145,176,024.12         -                                -                                

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 15 1,294,942,617.37      805,093,742.00         1,196,372.25             412,155.29                

ส่วนของหนี�สินเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 16 13,500,000.00           13,517,663.52           -                                -                                

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 17 114,279,756.01         62,697,180.25           -                                -                                

เงินกู้ยืมระยะสั�น 3 78,257,895.53           76,779,950.07           -                                -                                

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 20,619,871.16           12,804,222.45           80,536.11                  -                                

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,615,968,433.97      1,116,068,782.41      1,276,908.36             412,155.29                

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 16 38,901,768.23           47,901,768.28           -                                -                                

หนี�สินตามสัญญาเช่า 17 47,173,470.27           125,039,237.99         -                                -                                

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 34,097,221.53           34,687,455.23           -                                -                                

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 27,256,164.32           24,970,853.87           5,405,076.97             5,210,916.97             

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,240,612.09             27,777,409.39           -                                -                                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 156,669,236.44         260,376,724.76         5,405,076.97             5,210,916.97             

รวมหนี�สิน 1,772,637,670.41      1,376,445,507.17      6,681,985.33             5,623,072.26             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น                               

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 659,999,962 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 659,999,962.00         659,999,962.00         659,999,962.00         659,999,962.00         

หุ้นที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 659,999,862 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 659,999,862.00         659,999,862.00         659,999,862.00         659,999,862.00         

ส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

  ทุนสํารองตามกฎหมาย 66,000,000.00           66,000,000.00           66,000,000.00           66,000,000.00           

ยังไม่ได้จัดสรร 687,010,859.11         588,112,965.38         435,183,819.02         474,290,756.95         

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 103,535,165.09         100,780,115.74         -                                -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,885,729,743.20      1,784,076,800.12      1,530,367,538.02      1,569,474,475.95      

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 6,752,776.44             6,427,632.18             -                                -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,892,482,519.64      1,790,504,432.30      1,530,367,538.02      1,569,474,475.95      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,665,120,190.05      3,166,949,939.47      1,537,049,523.35      1,575,097,548.21      

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3, 21 260,600,315.12        182,377,197.47          -                               702,584.95               

รายได้ค่าก่อสร้าง 21 238,245,727.87        95,150,602.61            -                               -                                

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ 3, 21 (175,297,848.32)      (158,544,993.09)        -                               (670,917.43)              

ต้นทุนการก่อสร้าง 21 (220,941,408.46)      (87,789,023.01)          -                               -                                

กําไรขั�นต้น 102,606,786.21        31,193,783.98            -                               31,667.52                 

รายได้อื�น 12,926,292.92          9,097,080.85              5,283,179.57           4,781,446.96            

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (1,346,472.52)          (1,095,309.32)            -                               -                                

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (43,968,848.78)        (62,843,846.47)          (4,757,111.28)          (5,754,761.37)           

ค่าใช้จ่ายอื�น (29,552.48)               -                                 -                               (8,821,870.45)           

ต้นทุนทางการเงิน (3,869,348.99)          (4,106,600.89)            -                               -                                

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 66,318,856.36          (27,754,891.85)          526,068.29              (9,763,517.34)           

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ (7,965,646.99)          6,541,984.17              (124,629.66)             2,034,182.92            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 58,353,209.37          (21,212,907.68)          401,438.63              (7,729,334.42)           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที�เป็นเงินตราประเทศ (3,111,569.35)          (237,131.94)               -                               -                                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,241,640.02          (21,450,039.62)          401,438.63              (7,729,334.42)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 58,222,789.65          (18,537,270.56)          401,438.63              (7,729,334.42)           

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 130,419.72               (2,675,637.12)            -                               -                                

58,353,209.37          (21,212,907.68)          401,438.63              (7,729,334.42)           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 55,111,220.30          (18,774,402.50)          401,438.63              (7,729,334.42)           

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 130,419.72               (2,675,637.12)            -                               -                                

55,241,640.02          (21,450,039.62)          401,438.63              (7,729,334.42)           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 20 0.0882                      (0.0281)                      0.0006                     (0.0117)                     

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3, 21 531,251,825.43      509,857,939.25      -                            8,636,910.78          

รายได้ค่าก่อสร้าง 21 424,666,080.95      190,103,529.60      -                            -                             

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ 3, 21 (359,527,515.08)     (437,104,824.89)    -                            (7,174,638.33)        

ต้นทุนการก่อสร้าง 21 (352,073,617.87)     (187,920,902.13)    -                            -                             

กําไรขั�นต้น 244,316,773.43      74,935,741.83        -                            1,462,272.45          

รายได้อื�น 23,592,735.89        1,597,519.85          10,704,869.82       109,594,230.39      

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (3,079,211.36)         (2,626,250.92)        -                            -                             

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (88,752,473.55)       (144,509,909.97)    (10,041,512.58)     (15,747,350.24)      

ค่าใช้จ่ายอื�น (67,551.61)              (6,187,712.61)        -                            -                             

ต้นทุนทางการเงิน (8,118,845.17)         (7,910,455.68)        -                            (1,366.12)               

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 167,891,427.63      (84,701,067.50)      663,357.24            95,307,786.48        

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ (29,069,597.92)       (1,394,088.27)        (171,503.45)          (19,560,843.58)      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 138,821,829.71      (86,095,155.77)      491,853.79            75,746,942.90        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที�เป็นเงินตราประเทศ 2,755,049.35          (237,131.94)           -                            -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 141,576,879.06      (86,332,287.71)      491,853.79            75,746,942.90        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 138,496,685.45      (80,932,854.03)      491,853.79            75,746,942.90        

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 325,144.26             (5,162,301.74)        -                            -                             

138,821,829.71      (86,095,155.77)      491,853.79            75,746,942.90        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 141,251,734.80      (81,169,985.97)      491,853.79            75,746,942.90        

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 325,144.26             (5,162,301.74)        -                            -                             

141,576,879.06      (86,332,287.71)      491,853.79            75,746,942.90        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 20 0.2098                    (0.1226)                  0.0007                   0.1148                    

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

การเปลี�ยนแปลง

ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนได้เสีย รวม รวม ส่วนได้เสียที�

ทุนที�ออก จัดสรรเป็น งบการเงินที�เป็น ของบริษัทใหญ่ องค์ประกอบอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีอํานาจ

หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษัทย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                              -                              138,496,685.45       2,755,049.35                    -                                     2,755,049.35               141,251,734.80         325,144.26             141,576,879.06        

จ่ายเงินปันผล 18 -                             -                              -                              (39,598,791.72)       -                                        -                                     -                                  (39,598,791.72)          -                              (39,598,791.72)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 659,999,862.00     369,183,857.00       66,000,000.00         687,010,859.11       2,388,686.99                    101,146,478.10              103,535,165.09           1,885,729,743.20      6,752,776.44          1,892,482,519.64     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                              -                              (80,932,854.03)       (237,131.94)                      -                                     (237,131.94)                (81,169,985.97)          (5,162,301.74)         (86,332,287.71)         

จ่ายเงินปันผล 18 -                             -                              -                              (39,598,791.72)       -                                        -                                     -                                  (39,598,791.72)          -                              (39,598,791.72)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 659,999,862.00     369,183,857.00       66,000,000.00         493,220,625.09       (237,131.94)                      -                                     (237,131.94)                1,588,167,212.15      161,398,049.41      1,749,565,261.56     

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น



          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 6

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

ทุนที�ออก จัดสรรแล้ว รวมส่วน

หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 659,999,862.00     369,183,857.00     66,000,000.00        474,290,756.95     1,569,474,475.95        

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                              491,853.79            491,853.79                  

จ่ายเงินปันผล 18 -                             -                             -                              (39,598,791.72)     (39,598,791.72)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 659,999,862.00     369,183,857.00     66,000,000.00        435,183,819.02     1,530,367,538.02        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 659,999,862.00     369,183,857.00     66,000,000.00        338,403,492.90     1,433,587,211.90        

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                             -                             -                              75,746,942.90       75,746,942.90             

จ่ายเงินปันผล 18 -                             -                             -                              (39,598,791.72)     (39,598,791.72)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2563 659,999,862.00     369,183,857.00     66,000,000.00        374,551,644.08     1,469,735,363.08        

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด  "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 167,891,427.63        (84,701,067.50)      663,357.24            95,307,786.48          

ปรับรายการกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 8,118,845.17            7,910,455.68         -                             1,366.12                   

การปรับปรุงดอกเบี�ยรับ (203,668.16)              (486,039.51)           (9,081,942.50)        (5,577,726.70)          

การปรับปรุงด้วยลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (311,388,878.52)       282,925,593.45     287,484.77            209,016,676.41        

การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (11,474,190.90)         (13,657,306.08)      -                             4,547,814.77            

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 6,552,148.81            (40,384,563.39)      -                             112,000.00               

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 458,582,618.28        (222,811,696.51)    784,216.96            (201,414,036.45)      

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 45,478,480.54          52,417,738.44       1,173,840.97         911,654.27               

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) (1,908,900.58)           3,758,670.76         -                             (159,427.32)             

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,285,310.45            12,684,081.63       194,160.00            270,683.34               

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น (475,860.09)              9,675,686.67         -                             (79,454.50)               

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ 67,425.85                 (1,783,194.31)        -                             (100,419,920.55)      

การปรับปรุงอื�นด้วยขาดทุน (กําไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1.00                          -                             1.00                       -                               

การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ -                                29,314,644.51       -                             -                               

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) 195,633,331.85        119,564,071.34     (6,642,238.80)        (92,790,370.61)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 363,524,759.48        34,863,003.84       (5,978,881.56)        2,517,415.87            

ดอกเบี�ยจ่าย (6,692,408.04)           (6,428,899.89)        -                             (8,694.89)                 

ดอกเบี�ยรับ 203,668.16               486,039.51            9,102,024.47         5,577,726.70            

ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) (20,066,840.21)         (4,285,467.67)        (90,967.34)             (4,152,746.64)          

เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน -                                (577,210.00)           -                             (577,210.00)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 336,969,179.39        24,057,465.79       3,032,175.57         3,356,491.04            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการใช้ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (4,893,539.23)           (68,027.28)             -                             -                               

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 77,436.00                 1,783,196.31         -                             445,278,504.54        

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,090,746.95)           (7,052,370.52)        -                             -                               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (145,806.00)              (3,937,712.88)        -                             -                               

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                                -                             15,000,000.00       -                               

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                                -                             -                             (169,000,000.00)      

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ -                                (9,294,660.00)        -                             -                               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (12,052,656.18)         (18,569,574.37)      15,000,000.00       276,278,504.54        

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ�มขึ�น (ลดลง) (2,044,656.05)           (92,592,227.98)      -                             -                               

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 27,681,400.00          149,895,977.90     -                             -                               

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน -                                255,000,000.00     -                             -                               

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (89,706,665.72)         (171,124,034.00)    -                             -                               

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                                (185,400.00)           -                             (100,000,000.00)      

เงินสดจ่ายมัดจําตามสัญญาขายและเช่ากลับ -                                (55,000,000.00)      -                             -                               

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (32,062,368.44)         (56,092,352.67)      -                             -                               

เงินสดจ่ายเงินปันผล (39,598,791.72)         (39,598,791.72)      (39,598,791.72)      (39,598,791.72)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (135,731,081.93)       (9,696,828.47)        (39,598,791.72)      (139,598,791.72)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน 189,185,441.28        (4,208,937.05)        (21,566,616.15)      140,036,203.86        

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,741,998.44            (284,893.31)           -                             -                               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 191,927,439.72        (4,493,830.36)        (21,566,616.15)      140,036,203.86        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 537,956,491.33        606,286,449.77     94,541,629.53       201,317,982.47        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 729,883,931.05        601,792,619.41     72,975,013.38       341,354,186.33        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม:

รายการที�ไม่เป็นตัวเงินที�มีสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี�

ซื�อสินทรัพย์เป็นเงินเชื�อ -                                1,650,000.00         -                             -                               

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที�เพิ�มขึ�นตามหนี�สินสัญญาเช่า 5,779,176.49            28,835,494.00       -                             -                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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1. ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ 

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

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตําบลดอนหัวฬ่อ  

อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่สูงสุดคือ บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั โดยถือหุ้นในอตัรา 

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

บริษทัฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ประกอบธุรกิจหลักในธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง 

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการผลิตช้ินส่วนโลหะและธุรกิจจาํหน่ายนํ้ า 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยได้จดัตั้ งสํานักงานบริหารโครงการของบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั (Project 

Management Office)ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และการก่อสร้างสายส่งและช่องต่อขยาย

ใน Bac Lieu ตามขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั และบริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาลและการนําเสนองบการเงนิรวม 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยกลุ่ม

บริษทัเลือกเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การขยายการแสดงรายการในงบการเงินระหว่างกาล

เพ่ิมเติมเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้ นจึงเน้น 

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 

ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจัดทาํข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 

ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหวา่งกาลตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 

2.1 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับ 

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บ 

การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
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โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ 

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

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 พรีซิชัน่ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ท่ีบริษทัฯ  

มีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

      สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 

 30 มิถุนายน 

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 

และใหบ้ริการงานก่อสร้างโครงการ

และให้บริการดูแลและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทน

ทุกชนิด 

 ไทย  100.00  100.00  
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      สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 

 30 มิถุนายน 

2564 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 

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  

          

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 งานปรับปรุงสถานี

สูบนํ้ 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 เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั  

เน่ืองจากบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั มีอาํนาจควบคุมทั้ งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทาง 

การเงินและการดาํเนินงาน เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั  
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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 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

กิจการคา้ร่วม บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั 

และ บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั (ประเทศไทย)  

ก่อสร้าง เวยีดนาม    100.00 100.00 

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

โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด 

ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหาร

ร่วมกนั 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั จดัจาํหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เพ่ือใช้

ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจ

โรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท ธุรกิจนํ้ า

รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้ า นํ้ าบริสุทธ์ิ และผสม

สารเคมี เพ่ือจําหน่ายในกิจการอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมีหรือเพ่ือใช้เพ่ือจําหน่ายแก่ชุมชน 

และธุรกิจท่ี เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม และ

ให้ บ ริ การ  ออกแบบ ให้ ค ําป รึ กษาด้าน

วิศวกรรม การให้บริการงานก่อสร้างโครงการ 

และใหบ้ริการดูแลบาํรุงรักษา 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
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ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน ์จาํกดั งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสูบนํ้ า

งานปรับปรุงสถานีสูบนํ้ า  

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั ท่ีปรึกษางานก่อสร้าง  และรับก่อสร้างงาน

โครงการต่าง ๆ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าดิบ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั แอท พีค จาํกดั * กิจกรรมของบริษทัโฆษณา กรรมการของบริษทั แอท พีค จาํกดั 

เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั ชลกิจสากล 

จาํกดั 

บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั การออกแบบเฉพาะด้านอ่ืน  ๆ ซ่ึงมิได้จัด

ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เอเซีย  

พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) / ผูบ้ริหาร

ร่วมกนั 

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 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั แอด็วานซ์ 

เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั/ ผูบ้ริหารร่วมกนั

ในบริษทัยอ่ย 

*บริษทั แอท พีค จาํกดั ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เน่ืองจากกรรมการของ

บริษทั แอท พีค จาํกดั ส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 

3.1 ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

        (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 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 -  -    8,584,447.61  13,407,042.02 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -    (8,584,447.61)  (13,407,042.02) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 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 -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 

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 -  -    455,599.32  20,081.97 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -    (475,681.29)  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  20,081.97 

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

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

*ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดเม่ือทวงถาม

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) 

** ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน ครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ์
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 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 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

เงินกูย้มืบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั
(2)

        

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 -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 

เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย
(3)         

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 1,374,180.39  2,771,137.27  -  - 

   จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

   ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี 28,547,711.90  27,173,531.51  -  - 

 73,480,788.65  72,106,608.26  -  - 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืบริษทั แอท พีค จาํกดั
(3)         

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  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

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

 เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี 103,765.07  209,823.28  -  - 

 จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี 1,677,106.88  1,573,341.81  -  - 

รวม 4,777,106.88  4,673,341.81  -  - 

รวมทั้งส้ิน 78,257,895.53  76,779,950.07  -  - 

 (1)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
 

 (2)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั กูย้ืมในรูปแบบตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 – 6.775 ต่อปี 
(3)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้นกบับุคคล

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 – 7.75 ต่อปี โดยวนัท่ี 20 กรกฎาคม 

2563 ไดส้ิ้นสุดการเป็นบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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3.2 รายการบญัชีท่ีสาํคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขาย      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 58 

      

ดอกเบีย้รับ      

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 4,311 2,526 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 220 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 229 - 

      

ซ้ือสินค้า      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 646 

      

ค่าเช่าจ่าย      

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

      

ดอกเบีย้จ่าย      

ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
*
 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 691 689 - - 

บริษทั แอทพีค จาํกดั 
*
 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 52 52 - - 

  743 741 - - 

* ส้ินสุดการเป็นบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  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 - - - 58 

      

ดอกเบีย้รับ      

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 8,584 5,053 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 273 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 456 - 

      

ต้นทุนค่าบริการ      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั  

 

ราคาและเง่ือนไขทางการคา้

เดียวกนักบับุคคลภายนอกซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดยทัว่ไป 

- - - 1,818 

      

ซ้ือสินค้า      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - - 2,464 

      

ค่าเช่าจ่าย      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 12 12 

      

ดอกเบีย้จ่าย      

ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 
*
 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 1,374 1,378 - - 

บริษทั แอทพีค จาํกดั 
*
 ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 104 104 - - 

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

บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั - 1 - - 

  1,478 1,483 - 1 

* ส้ินสุดการเป็นบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

3.3 การคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ 

บริษทัและกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้คํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 25.3 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ 952,227,224.37  914,433,281.79  -  - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

      รวมลูกหน้ีการคา้ 952,227,224.37  914,433,281.79  -  - 

มูลค่าของงานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        

      เรียกเก็บ  675,093,428.11  398,813,254.93  -  - 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน 4,542.02  729,833.11  -  359,520.00 

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 170,546,728.53  153,306,859.04  -  - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 1,389,853.63  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,157,980.52  4,487,787.75  137,220.70  97,297.71 

เงินทดรองจ่าย 58,462,142.59  25,683,911.52  -  - 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 288,719.64  14,256,388.33  -  21,134.76 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 22,298,624.08  16,698,788.62  272,238.04  243,772.01 

ภาษีซ้ือรอนาํส่ง 11,187,821.84  32,732,858.11  4,396.86  750.65 

เงินมดัจาํ 370,580.63  722,283.75  -  - 

อ่ืน ๆ 206,544.47  496,747.18  -  - 

รวม 943,006,966.06  647,928,712.34  413,855.60  722,475.13 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,895,234,190.43  1,562,361,994.13  413,855.60  722,475.13 
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ลูกหน้ีการคา้แยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 311,709,254.71  135,942,706.49  -  - 

เกินกาํหนดชาํระ        

1 – 30 วนั 50,391,481.70  78,012,265.80  -  - 

31 – 90 วนั 61,009,345.60  203,120,802.05  -  - 

91 – 180 วนั 105,460,169.33  140,852,480.96  -  - 

181 – 365 วนั 117,219,031.03  108,550,693.65  -  - 

เกิน 365 วนัข้ึนไป 56,925,325.21  -  -  - 

รวม 702,714,607.58  666,478,948.95  -  - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา * 249,512,616.79  247,954,332.84  -  - 

รวม 952,227,224.37  914,433,281.79  -  - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 952,227,224.37  914,433,281.79  -  - 

  * ระยะเวลารับประกนัตามสญัญาไม่เกิน 1 ปี 

  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 30 – 90 วนั 

5. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 31,001,689.11  27,573,483.51  -  - 

สินคา้ระหวา่งทาง 917,319.42  834,845.17  -  - 

งานระหวา่งทาํ 36,423,507.65  26,789,295.68  -  - 

สินคา้สาํเร็จรูป 21,703,636.01  23,374,336.93  -  - 

รวม 90,046,152.19  78,571,961.29  -  - 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (2,257,904.76)  (4,166,805.34)  -  - 

 87,788,247.43  74,405,155.95  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 287,434.04  4,106,021.54  -  - 

โอนกลบั/ จาํหน่ายระหวา่งงวด (2,196,334.62)  (347,350.78)  -  (159,427.32) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2,257,904.76  4,820,248.18  -  - 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุน 

6. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 

เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 

บริษทัยอ่ยป้องกนัความเส่ียงโดยมีวงเงินเพ่ือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็น Forward Contract กบัสถาบนัการเงิน 2 

แห่ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีการเบิกใชว้งเงิน 2 แห่ง 

บริษทัยอ่ยทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้หลายสญัญา อายสุญัญาฉบบัละ 6 เดือน และ 8 เดือน 

สัญญาซ้ือท่ีธนาคารซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจาํนวน 3.80 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และจาํนวน 50 ลา้นเยน ตามลาํดบั 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สัญญาซ้ือทีธ่นาคารซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า    

ยอดคงเหลือตามสญัญา 136,396,000.00  - 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด 136,522,075.19  - 

(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียง (126,075.19)  - 

รวม (กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการป้องกนัความเส่ียง (126,075.19)  - 

ผลกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้สินทรัพย ์

(หน้ีสิน) ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน และไดแ้สดงรวมในบญัชี “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซ่ึงแสดงตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

 

สกุลเงิน 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนชาํระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 

ของการลงทุน 

 

ราคาทุน 

 

เงินปันผลรับ 

  30 มิ.ย.

2564 

31 ธ.ค.

2563 

30 มิ.ย.

2564 

31 ธ.ค.

2563 

30 มิ.ย.

2564 

31 ธ.ค.

2563 

30 มิ.ย.

2564 

31 ธ.ค. 

2563 

30 มิ.ย.

2564 

31 ธ.ค.

2563 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ            

บริษทั เอทู 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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8. 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 ์

9. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

รายการเคล่ือนไหวอยา่งยอ่สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ซ้ือระหวา่งงวด    8,882,973.23  - 

โอนเขา้ (ออก)  (1,763,760.67)  - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด  (267,372.00)  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (34,586,993.47)  (28,110.54) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายระหวา่งงวด  122,510.15  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  27,871.56  - 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  701,904,479.74  5,513,252.88 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 272 ลา้นบาท และ 274 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  5,779,176.49 - 

คา่เส่ือมราคาสาํหรับงวด (6,859,483.85) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 32,157,361.58 - 
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11. สิทธิจากสัญญาขายนํา้ดบิ 

รายการเคล่ือนไหวอยา่งยอ่สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 136,911,169.43 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (2,832,644.90) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 134,078,524.53 

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 

12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

รายการเคล่ือนไหวอยา่งยอ่สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ซ้ือระหวา่งงวด  145,806.00  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (643,862.58)  (1.00) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  3,587,245.14  - 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้        

ประเภทเงินฝาก ภาระหลกัประกนั        

– ออมทรัพย ์ วงเงินกู ้ 5,420,859.07  19,464,450.62  -  - 

– ฝากประจาํ วงเงินกูย้มืและวงเงิน

หนงัสือคํ้าประกนั 529,918.05  529,395.27  -  - 

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

 Fleet Card 662,954.28  662,376.73  -  - 

 14,184,516.05  23,627,007.27  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19,962,810.05  20,523,844.03  2,000.00  2,000.00 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเกิน 1 ปี 32,167,590.85  27,996,160.17  21,134.76  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน * 10,824,326.73  11,970,057.16  10,824,326.73  11,970,057.16 

  77,139,243.68  84,117,068.63  10,847,461.49  11,972,057.16 

* เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

จาํหน่ายระหวา่งงวด  -  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (1,145,730.43)  (1,145,730.43) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  10,824,326.73  10,824,326.73 
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14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 4,783,587.04 6,828,243.09 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.00 – 3.40 2.00 – 3.40 24,251,400.00 77,276,665.67 - - 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต  - - 65,333,306.86 61,071,115.36 - - 

รวม   94,368,293.90 145,176,024.12 - - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

บวก กูเ้พ่ิมเติม 27,681,400.00  - 

หกั   จ่ายคืนเงินกู ้ (80,706,665.67)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 24,251,400.00  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบนัการเงินหลายแห่งจาํนวน                   

4.78 ลา้นบาท และ 6.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินของกลุ่มบริษทั กล่าวไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 25.1 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยไดกู้ย้มืระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในรูปแบบตัว๋สญัญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 2.00 – 3.40 ต่อปี ครบกาํหนดจ่ายคืนระหวา่งวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 – 10 กนัยายน 2564 

เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต / เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน คํ้ าประกนัโดยบริษทัฯ และบริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ 

สตูดิโอ จาํกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 25.1 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 926,235,294.77  482,393,490.46  -  - 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 117,098,123.13  122,438,338.90  -  - 

เช็คจ่ายล่วงหนา้ 26,246,382.70  27,267,395.18  -  - 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

เจา้หน้ีอ่ืน 8,997,538.76  6,476,873.76  75,094.11  32,554.15 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 3,679,302.25  40,543.87  -  - 

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง – กิจการอ่ืน 130,936,590.38  95,446,812.23  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสญัญาบริการ 837,500.00  -  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดิน 235,514.03  78,504.71  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าท่ีปรึกษา -  600,000.00  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้ 871,843.50  -  -  - 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,916,049.96  9,499,572.65  -  - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 7,263,166.70  22,974,894.03  84,325.55  76,637.60 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,838,179.18  7,341,068.18  1,036,952.59  302,963.54 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด 52,783,794.52  30,215,365.53  -  - 

อ่ืน ๆ 3,337.49  320,882.50  -  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,294,942,617.37  805,093,742.00  1,196,372.25  412,155.29 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 52,401,768.23  61,419,431.80  -  - 

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

 38,901,768.23  47,901,768.28  -  - 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  - 

หกั   จ่ายชาํระระหวา่งงวด (9,000,000.05)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 52,401,768.23  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินวงเงิน 210 ลา้นบาท เป็นของบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั (ชลกิจ) มีหลกัประกนั

การกูย้ืมดงัน้ี 

1. จดจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 9) 

2. เงินฝากประจาํของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 13) 

3. กรรมการของบริษทัย่อยร่วมคํ้าประกนั  

4. มอบอาํนาจการรับเงินจากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

สัญญาเงินกูย้ืมขา้งตน้มีขอ้กาํหนดบางประการที่ตอ้งปฏิบตัิตามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล การรักษาอตัราส่วน

ทางการเงิน การใหบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้มืเงิน การก่อหน้ีสินเพ่ิมและการรักษาโครงสร้างผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ชลกิจไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยชลกิจจะตอ้ง

ชาํระคืนเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้บริษทั เอทู 

เทคโนโลยี จาํกดั คํ้าประกนัเงินกูย้ืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 

ภายใตส้ัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอื่น หรือจดัตั้งนิติบุคคลอื่นเพื่อดาํเนินงานแทน หรือร่วมกบั 

นิติบุคคลอ่ืนดว้ยประการใด ๆ ก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน 
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2. ไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจาํปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใด ๆ แก่ผูถื้อหุ้น 

ไม่ว่ารายใดรายหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมล่วงหน้า

เป็นหนังสือจากธนาคารก่อน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ชลกิจมีการดาํเนินการในเร่ืองท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากธนาคารสถาบนัการเงินท่ี

เป็นผูใ้ห้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงินก่อนท่ีจะดาํเนินการ ทั้ งน้ี ปัจจุบันชลกิจอยู่ระหว่างขอผ่อนปรนในเร่ืองดังกล่าวจาก

ธนาคารเพ่ือมิใหธ้นาคารถือเป็นเหตุในการผิดนดัตามสญัญากูย้มื 

อยา่งไรก็ตามธนาคารผูใ้หกู้ย้งัไม่ไดส่้งหนงัสือแจง้ให้ชลกิจทราบถึงกรณีผิดนดั ผิดเง่ือนไขดงักล่าวประกอบกบัชลกิจ

ไดจ่้ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารใหกู้เ้รียกชาํระมาโดยตลอด 

ผูบ้ริหารของชลกิจพิจารณาวา่จากการท่ีธนาคารผูใ้หกู้ย้งัไม่ส่งแจง้การผิดนดัมายงัชลกิจและชลกิจยงัจ่ายชาํระเงินตาม

สญัญามาโดยตลอดจึงไม่ถือวา่ชลกิจผิดนดักบัธนาคารผูใ้หกู้ ้ 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 187,736,418.24 - 

เพ่ิมข้ึน 6,305,197.66 - 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากดอกเบ้ีย (526,021.18) - 

เงินจ่ายชาํระ (32,062,368.44) - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 161,453,226.28 - 

หกั : ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (114,279,756.01) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 47,173,470.27 - 

18. เงนิปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2563 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท  

คิดเป็นจาํนวนเงิน 39.60 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท  

คิดเป็นจาํนวนเงิน 39.60 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ 

19. หุ้นกู้ทีย่งัมไิด้ออกจาํหน่าย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงิน 

ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กูด้งักล่าว 
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20. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั

ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  

(หน่วย: บาท)  

 

58,222,789.65 

  

(18,537,270.56) 

  

401,438.63 

  

(7,729,334.42) 

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

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/ หุน้) 0.0882  (0.0281)  0.0006  (0.0117) 

 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  

(หน่วย: บาท)  

 

138,496,685.45 

  

(80,932,854.03) 

  

491,853.79 

  

75,746,942.90 

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

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/ หุน้) 0.2098  (0.1226)  0.0007  0.1148 

21. ข้อมูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและจงัหวะในการรับรู้รายได ้โดยพิจารณาจากระบบ

การบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถ 

ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น 

ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวยีดนาม 
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 รายละเอียดขอ้มูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ผลิตช้ินส่วนโลหะ 

วศิวกรรมและก่อสร้าง 

(EPC) 

การขายวสัดุก่อสร้าง 

และการบริหารงาน 

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้า 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้           

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 207 106 - - 2 26 16 13 225 145 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง - - 238 95 36 38 - - 274 133 

รวมรายได ้ 207 106 238 95 38 64 16 13 499 278 

           

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 207 106 238 95 38 64 16 13 499 278 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ (140) (105) (221) (88) (31) (40) (4) (14) (396) (247) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 67 1 17 7 7 24 12 (1) 103 31 

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:           

รายไดอ่ื้น         12 9 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (1) (1) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (44) (63) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน         - - 

ตน้ทุนทางการเงิน         (4) (4) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้         66 (28) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (8) 7 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด         58 (21) 
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 รายละเอียดขอ้มูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ผลิตช้ินส่วนโลหะ 

วศิวกรรมและก่อสร้าง 

(EPC) 

การขายวสัดุก่อสร้าง 

และการบริหารงาน 

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้า 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้           

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 417 296 - - 2 152 34 17 453 465 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง - - 425 190 78 45 - - 503 235 

รวมรายได ้ 417 296 425 190 80 197 34 17 956 700 

           

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 417 296 425 190 80 197 34 17 956 700 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการ (291) (251) (353) (188) (60) (167) (8) (19) (712) (625) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 126 45 72 2 20 30 26 (2) 244 75 

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:           

รายไดอ่ื้น         24 2 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (3) (3) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (89) (145) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน         - (6) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (8) (8) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้         168 (85) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (29) (1) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด         139 (86) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ผลิตช้ินส่วนโลหะ 

วศิวกรรมและก่อสร้าง 

(EPC) 

การขายวสัดุก่อสร้าง 

และการบริหารงาน 

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้า 

 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 30 มิ.ย.64 31 ธ.ค.63 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์         702 729 

สินทรัพยอ่ื์น         2,963 2,438 

สินทรัพยร์วม         3,665 3,167 
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ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

รายไดจ้ากการขายจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากส่วนงาน        

ประเทศไทย 422,602,998.25  277,527,800.08  -  702,584.95 

ประเทศเวยีดนาม 76,243,044.74  -  -  - 

 498,846,042.99  277,527,800.08  -  702,584.95 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากส่วนงาน        

ประเทศไทย 773,416,052.61  699,961,468.85  -  8,636,910.78 

ประเทศเวยีดนาม 182,501,853.77  -  -  - 

 955,917,906.38  699,961,468.85  -  8,636,910.78 

กาํไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 

ส่วนงานภูมิศาสตร์เกิดข้ึนจากยอดขายหักดว้ยตน้ทุนขาย ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทั สินทรัพยอ่ื์น ๆ ส่วนใหญ่ 

จะประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”                                                                                                             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล                “สอบทานแล้ว”                                                                                             

วนัที ่30 มถุินายน 2564 

 

35 

     

22. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

22.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก) สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน

การเงิน เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย แสดงมูลค่ายติุธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินฝากธนาคาท่ีติดภาระคํ้ าประกัน หน้ีสินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีจ่าย

ดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ทั้งน้ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แยกแสดง

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 มูลค่าตาม

บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการป้องกนัความเส่ียง       

- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 126 - 126 - 126 

รวม 126 - 126 - 126 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
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มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ขอ้มูลระดบั 2) ไดมี้การประมาณข้ึนโดยใชว้ธีิการและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี 

ประเภท เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

หมุนเวยีนอ่ืน 

(สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้) 

การกาํหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขาย

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  

23. ลาํดบัช้ันมูลค่ายุตธิรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรม กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนด

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดย

ออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งนาํมาใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีการวดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืนตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 

24. 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 และขอให้ผูใ้ห้กูย้ินยอมใหป้ลดดอกเบ้ียให้แก่บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั จาํนวน 25,924,248.32 บาท 

ทั้งน้ีบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั จะตอ้งแจง้เจา้หน้ีธนาคารผูใ้หกู้ย้มืแห่งหน่ึงเพ่ือรับทราบและใหค้วามยินยอมตามเง่ือนไขใน

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 ศาลแพง่จึงมีคาํสัง่ให้เล่ือนนดัไปเป็นวนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 และบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ไดต้่อสู้คดี

วา่ผูใ้ห้กูซ่ึ้งเป็นกรรมการเดิมไดเ้ป็นผูก่้อหน้ีข้ึนมาเอง จึงไม่อาจตรวจสอบหลกัฐานแห่งหน้ีได ้และหน้ีดงักล่าว ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกใหช้าํระขอใหศ้าลพิพากษายกฟ้องคดีน้ี 

 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  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ไดย้ื่นคาํแถลงไม่ประสงคท่ี์จะไกล่เกล่ีย ศาลแพ่งจึงได้

กาํหนดวนันดัสืบพยานโจทกใ์นวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 และนดัสืบพยานจาํเลยในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 

บริษทั ชลกิจกสากล จาํกดั ไดบ้นัทึกเจา้หน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งินและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแลว้จาํนวนทั้งส้ิน 73,480,788.65 บาท 

ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทั ชลกิจกสากล จาํกดั เช่ือวา่จาํนวนเงินดงักล่าวเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนัแลว้ 

25. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

25.1 ภาระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

 

  งบการเงินรวม 

  30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 สกุลเงิน 

(หน่วย) 

วงเงิน

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน

คงเหลือ 

วงเงิน

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน

คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท 47.00 4.78 42.22 47.00 6.82 40.18 

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ** ลา้นบาท 160.00 76.74 83.26 190.00 76.92 113.08 

วงเงินกูย้มืระยะส้ัน ลา้นบาท 129.25 9.25 120.00 129.25 9.25 120.00 

วงเงินกูย้มืระยะยาวและวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั** ลา้นบาท 913.54 339.15 574.39 707.38 7.04 700.34 

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ลา้นดอลลาร์ฯ 7.29 3.80 3.49 7.92 - 7.92 
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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 แอ็ดวานซ์ 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 เทคโนโลยี 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 

ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวยีนซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีจาํนวน 10 ลา้นบาท สินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ ามนั Fleet 

Card จาํนวน 1 ลา้นบาท และสินเช่ือคํ้าประกนัจาํนวน 107 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนการก่อสร้างสถานียอ่ยท่ี

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 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 ลา้นดอลลาร์ฯ - - - 0.63 - 0.63 
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ประเทศเวยีดนาม และเป็นทุนหมุนเวยีน อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย MOR ลบ ส่วนต่าง (MARGIN) ร้อยละ 1 

ต่อปี โดยมีหลกัประกนัการชาํระหน้ีต่อธนาคารดงัน้ี 

1.  คํ้าประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

2. จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารแห่งหน่ึง ในวงเงินจาํนวน 53.50 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดัไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง เพ่ือช่วย

เสริมสภาพคล่องให้กบัภาคธุรกิจในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวยีนซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือตัว๋เงินจาํนวน 9.25 ลา้นบาท เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน อตัราดอกเบ้ียร้อย

ละ 2.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 6 เดือน คํ้าประกนัโดยบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จาํกดั, บริษทั เอเซีย 

พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั โดยมีเง่ือนไขท่ีสาํคญั เก่ียวกบัการขอเบิกสินเช่ือ 

คือบริษทัฯ ตอ้งเบิกใชสิ้นเช่ือตัว๋เงินคร้ังเดียวทั้งจาํนวนภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ี 19 เมษายน 2563 หรือ ระยะเวลา

อ่ืนใดดามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยหากผูข้อสินเช่ือได้ชาํระหน้ีตน้เงินบางส่วนแลว้ ผูข้อสินเช่ือ 

ไม่สามารถขอเบิกใชสิ้นเช่ือในส่วนท่ีชาํระคืนไดอี้ก 

25.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมา ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

 มูลคา่ตามสญัญา  จ่ายชาํระ  คงเหลือ 

สญัญาก่อสร้าง  1,464,695,138.02  358,241,266.62  1,106,453,871.40 

25.3 การคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าธรรมเนียมการเขา้คํ้าประกนัระหวา่งกนั 

บริษทั เอทูเทคโนโลย ีจาํกดั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จาํกดั มีภาระผูกพนัตามหนังสือคํ้ าประกนั เพ่ือคํ้าประกนังาน

ก่อสร้างจาํนวน 113.59 ลา้นบาท (คํ้ าประกันในนามบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกัด จาํนวน 97.74 ลา้นบาทและคํ้ า

ประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหน้าตามสัญญารับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จาํกดั จาํนวน 

15.85 ลา้นบาท)  โดยมีหลกัประกนัจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี  

1) บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2) บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั 

3) บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

4) บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตดิูโอ จาํกดั จาํนาํหุน้สามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 13,600,000 หุน้  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จาํกดั คํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายใตส้ัญญา

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั  

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั (หมายเหตุ 16) 

26.    การอนุมตัข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
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