บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2564
และรายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทาง
การเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรั บงวด
เก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อและหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิ นรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากร
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มี
ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ทาํ ให้ข ้าพเจ้า ไม่ส ามารถได้ค วามเชื่ อ มัน่ ว่าจะพบเรื่ อ งที่ มี
นัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่
สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2564
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ "สอบทานแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิทธิจากสัญญาขายนํ�าดิบ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4
3
5
6

7
8
9
10
11
12
13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"

711,358,654.00
1,792,680,074.43
103,000,275.11
8,702,776.51
2,615,741,780.05

537,956,491.33
1,562,361,994.13
74,405,155.95
2,174,723,641.41

13,890,971.79
511,330.23
357,300,000.00
371,702,302.02

94,541,629.53
722,475.13
312,320,081.97
407,584,186.63

2,478,196.16
685,815,748.13
31,034,810.19
132,662,202.10
4,786,644.19
270,413.18
76,912,052.60
933,960,066.55
3,549,701,846.60

2,478,196.16
729,489,250.94
33,237,668.94
136,911,169.43
4,085,301.72
1,907,642.24
84,117,068.63
992,226,298.06
3,166,949,939.47

1,149,999,940.00
5,498,964.65
10,297,316.47
1,165,796,221.12
1,537,498,523.14

1,149,999,940.00
5,541,363.42
1.00
11,972,057.16
1,167,513,361.58
1,575,097,548.21

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

1

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน 2564
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ "สอบทานแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่วนของหนี�สินเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินกู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 659,999,962 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"

14
15
17
18
16

82,997,145.65
1,145,946,650.55
13,500,000.00
113,447,399.62
79,009,116.43
21,219,686.14
1,456,119,998.39

145,176,024.12
805,093,742.00
13,517,663.52
62,697,180.25
76,779,950.07
12,804,222.45
1,116,068,782.41

1,494,659.70
21,426.99
1,516,086.69

412,155.29
412,155.29

17
18

37,401,768.21
21,572,988.31
33,802,104.68
28,261,043.83
4,929,664.33
125,967,569.36
1,582,087,567.75

47,901,768.28
125,039,237.99
34,687,455.23
24,970,853.87
27,777,409.39
260,376,724.76
1,376,445,507.17

5,502,156.97
5,502,156.97
7,018,243.66

5,210,916.97
5,210,916.97
5,623,072.26

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

66,000,000.00
757,300,605.46
108,481,949.67
1,960,966,274.13
6,648,004.72
1,967,614,278.85
3,549,701,846.60

66,000,000.00
588,112,965.38
100,780,115.74
1,784,076,800.12
6,427,632.18
1,790,504,432.30
3,166,949,939.47

66,000,000.00
435,296,560.48
1,530,480,279.48
1,530,480,279.48
1,537,498,523.14

66,000,000.00
474,290,756.95
1,569,474,475.95
1,569,474,475.95
1,575,097,548.21

ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 659,999,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

2

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ
ต้นทุนการก่อสร้าง
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

หมายเหตุ
3, 22
22
3, 22
22

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
278,347.60
(270,239.16)
8,108.44
4,360,364.16
109,245,788.58
(4,190,167.34)
(5,147,363.80)
104,106,533.22
170,196.82
(57,455.36)
(687,641.18)
112,741.46
103,418,892.04

2564
339,235,050.40
331,229,132.87
(252,136,587.52)
(307,424,101.30)
110,903,494.45
19,393,405.81
(1,213,989.08)
(42,982,097.37)
(3,116,232.75)
82,984,581.06
(12,799,606.43)
70,184,974.63

2563
202,876,898.77
465,739,611.57
(166,669,084.00)
(405,113,422.43)
96,834,003.91
5,753,731.68
(1,333,139.56)
(43,279,999.83)
(4,332,519.40)
53,642,076.80
(5,693,961.85)
47,948,114.95

4,946,784.57
75,131,759.20

2,036,551.80
49,984,666.75

112,741.46

103,418,892.04

70,289,746.35
(104,771.72)
70,184,974.63

47,986,917.05
(38,802.10)
47,948,114.95

112,741.46
112,741.46

103,418,892.04
103,418,892.04

75,236,530.92
(104,771.72)
75,131,759.20

50,023,468.85
(38,802.10)
49,984,666.75

112,741.46
112,741.46

103,418,892.04
103,418,892.04

0.1065

0.0727

0.0002

0.1567

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

3

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ
ต้นทุนการก่อสร้าง
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื�น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

หมายเหตุ
3, 22
22
3, 22
22

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,915,258.38
(7,444,877.49)
1,470,380.89
15,065,233.98
218,840,018.97
(14,231,679.92)
(20,894,714.04)
(1,366.12)
833,554.06
199,414,319.70
(228,958.81)
(20,248,484.76)
604,595.25
179,165,834.94

2564
870,486,875.83
755,895,213.82
(611,664,102.60)
(659,497,719.17)
355,220,267.88
42,920,380.97
(4,293,200.44)
(131,734,570.92)
(1,790.88)
(11,235,077.92)
250,876,008.69
(41,869,204.35)
209,006,804.34

2563
712,734,838.02
655,843,141.17
(603,773,908.89)
(593,034,324.56)
171,769,745.74
4,661,943.83
(3,959,390.48)
(187,789,909.80)
(3,498,404.91)
(12,242,975.08)
(31,058,990.70)
(7,088,050.12)
(38,147,040.82)

7,701,833.93
216,708,638.27

1,799,419.86
(36,347,620.96)

604,595.25

179,165,834.94

208,786,431.80
220,372.54
209,006,804.34

(32,945,936.98)
(5,201,103.84)
(38,147,040.82)

604,595.25
604,595.25

179,165,834.94
179,165,834.94

216,488,265.73
220,372.54
216,708,638.27

(31,146,517.12)
(5,201,103.84)
(36,347,620.96)

604,595.25
604,595.25

179,165,834.94
179,165,834.94

0.3163

(0.0499)

0.0009

0.2715

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

4

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
การเปลี�ยนแปลง
กําไรสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่า
ส่วนได้เสีย
จัดสรรแล้ว
งบการเงินที�เป็น
ของบริษัทใหญ่
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จัดสรร
เงินตราต่างประเทศ
ในบริษัทย่อย
66,000,000.00
588,112,965.38
(366,362.36)
101,146,478.10

รวม
องค์ประกอบอื�น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
100,780,115.74

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่
1,784,076,800.12

ส่วนได้เสียที�
ไม่มีอํานาจ
ควบคุม
6,427,632.18

รวม
1,790,504,432.30

101,146,478.10

7,701,833.93
108,481,949.67

216,488,265.73
(39,598,791.72)
1,960,966,274.13

220,372.54
6,648,004.72

216,708,638.27
(39,598,791.72)
1,967,614,278.85

-

-

-

1,708,935,989.84

166,560,351.15

1,875,496,340.99

1,799,419.86
1,799,419.86

101,146,478.10
101,146,478.10

101,146,478.10
1,799,419.86
102,945,897.96

101,146,478.10
(31,146,517.12)
(39,598,791.72)
1,739,337,159.10

(154,896,478.10)
(5,201,103.84)
6,462,769.21

(53,750,000.00)
(36,347,620.96)
(39,598,791.72)
1,745,799,928.31

หมายเหตุ

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
659,999,862.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
369,183,857.00
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659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

208,786,431.80
(39,598,791.72)
757,300,605.46

7,701,833.93
7,335,471.57

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

613,752,270.84

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

(32,945,936.98)
(39,598,791.72)
541,207,542.14

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:
การเปลี�ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
จ่ายเงินปันผล
19
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

5

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จัดสรร
474,290,756.95
369,183,857.00
66,000,000.00

หมายเหตุ

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
659,999,862.00

19

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

604,595.25
(39,598,791.72)
435,296,560.48

604,595.25
(39,598,791.72)
1,530,480,279.48

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

338,403,492.90

1,433,587,211.90

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

179,165,834.94
(39,598,791.72)
477,970,536.12

179,165,834.94
(39,598,791.72)
1,573,154,255.12

19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
1,569,474,475.95

6

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุงดอกเบี�ยรับ
การปรับปรุงด้วยรายได้เงินปันผล
การปรับปรุงด้วยลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง)
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์
การปรับปรุงอื�นด้วยขาดทุน (กําไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
เงินสดรับเงินปันผล
ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการใช้ (เพิ�มขึ�น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2564

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

250,876,008.69

(31,058,990.70)

833,554.06

199,414,319.70

11,235,077.92
(217,912.92)
(232,760,650.94)
(26,731,529.13)
6,504,767.90
317,989,549.35
67,676,086.34
(1,863,590.03)
3,438,989.96
5,816,246.16
(48,444.10)
1.00
151,038,591.51
401,914,600.20
(8,390,702.99)
217,912.92
(31,838,673.48)
(148,800.00)
361,754,336.65

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

(12,684,779.97)
190,010.14
1,082,504.41
1,738,274.22
291,240.00
1.00
(9,382,750.20)
(8,549,196.14)
12,704,861.94
(207,531.82)
3,948,133.98

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

(5,124,788.45)
220,475.81
(8,607,941.76)
(1,688,472.64)
(15,200,727.04)

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

15,000,000.00
(60,000,000.00)
(45,000,000.00)

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

หมายเหตุประกอบข้อมูลการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

7

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2564

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายมัดจําตามสัญญาขายและเช่ากลับ
เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(2,121,437.33)
27,681,400.00
(106,154,339.71)
(60,780,082.36)
(39,598,791.72)
(180,973,251.12)

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

165,580,358.49
7,821,804.18
173,402,162.67
537,956,491.33
711,358,654.00

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

(80,650,657.74)
(80,650,657.74)
94,541,629.53
13,890,971.79

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

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม:
รายการที�ไม่เป็นตัวเงินที�มีสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี�
ซื�อสินทรัพย์เป็นเงินเชื�อ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที�เพิ�มขึ�นตามหนี�สินสัญญาเช่า
7,245,661.86
โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
2,478,196.16

1,650,000.00
46,365,453.24
2,478,196.16

-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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1.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิช่นั จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งในประเทศไทยและเป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี สํา นัก งานตั้ง อยู่เ ลขที่ 700/331 หมู่ ที่ 6 ตํา บลดอนหั ว ฬ่ อ
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั มีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่สูงสุ ดคือ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัดโดยถือหุ ้นในอัตรา
ร้อยละ 22.12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถือหุน้ ร้อยละ 22.12)
บริ ษทั ฯ บริ ษ ัทย่อ ย การร่ ว มค้า รวมกัน เรี ย กว่า “กลุ่ม บริ ษ ัท” ประกอบธุ รกิ จหลักในธุ รกิ จ วิศ วกรรมและก่ อ สร้ า ง
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะและธุรกิจจําหน่ายนํ้า
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งสํานักงานบริ หารโครงการของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด (Project
Management Office)ในสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการก่อสร้างสายส่ งและช่องต่อขยาย
ใน Bac Lieu ตามข้อตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด

2.

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกํา ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น และงบกระแสเงิ น สดในรู ป แบบเช่ นเดี ยวกับ
งบการเงินประจําปี
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้นข้อมูลทาง
การเงิ นระหว่างกาลจึ งเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอ
ซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี
ล่าสุด
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นข้อมูลทางการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย ข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
2.1 นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่า วได้รั บ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
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ข)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับ
ใช้สาํ หรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั

2.3 เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ ได้จัด ทํา ขึ้ น โดยใช้ห ลัก เกณฑ์เ ดี ย วกับ งบการเงิ น รวมสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวด มีดงั นี้

บริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การสูบนํ้า งานปรับปรุ งสถานีสูบนํ้า

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง
ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
100.00

49.00
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รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามที่สรุ ปข้างล่างนี้ ซึ่งรายการเหล่านี้เป็ นรายการธุรกิจที่
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั กับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ
3.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด /
ผูบ้ ริ หารร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) /
ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

3.2 ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด*
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ ปี
รับชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ ปี
รับชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

-

-

297,300,000.00
60,000,000.00
(15,000,000.00)
342,300,000.00

150,000,000.00
147,300,000.00
297,300,000.00

-

-

12,010,583.02
(12,010,583.02)
342,300,000.00

13,407,042.02
(13,407,042.02)
297,300,000.00
11

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด**
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ ปี
รับชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด/ ปี
รับชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
รวม
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด*
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ ปี
รับชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
ดอกเบี้ยค้างรับ
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ ปี
รับชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
รวม
รวมทั้งสิ้น

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
-

-

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

-

-

-

508,019.13
(508,019.13)
-

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

-

-

20,081.97
632,301.38
(652,383.35)
15,000,000.00
357,300,000.00

20,081.97
20,081.97
15,020,081.97
312,320,081.97

*ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดเมื่อทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 – 6.125 ต่อปี (2563: อัตราร้อยละ 6.775 ต่อปี )
** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกําหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.70 ต่อปี

12

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด(1)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ ปี
จ่ายชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด/ ปี
จ่ายชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด(2)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ ปี
จ่ายชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นงวด/ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด/ ปี
จ่ายชําระระหว่างงวด/ ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี
รวม

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563

-

-

-

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

-

-

-

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

-

185,400.00
(185,400.00)
-

-

-

-

726.36
1,420.89
(2,147.25)
-

-

-

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงิ นกูย้ ืม ระยะสั้น เป็ นเงิ น กูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เ งิ น ครบกําหนดจ่า ยคืนเมื่อ ทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์
(2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

3.3 รายการธุ รกิ จกับบุ คคลและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสาระสําคัญสําหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดงั นี้
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

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

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

8

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

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

3,426
177

3,776
235
-

-

-

-

-

99,999

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

6

6

เงินปันผลรับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
ค่ าเช่ าจ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

นโยบายการกําหนดราคา

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

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

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

209,790

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

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

66

-

-

-

-

99,999

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

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

12,011
632

8,830
508
-

ซื้อสินค้ า
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

2,735

ค่ าเช่ าจ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

18
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ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

2

-

1
-

เงินปันผลรับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด

3.4 การคํ้าประกันหนี้สินระหว่างกันและอื่น ๆ
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ได้เข้าคํ้าประกันหนี้สินระหว่างกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 26.3
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564
4. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า
1,024,369,090.94
914,433,281.79
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า
1,024,369,090.94
914,433,281.79
มูลค่าของงานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บ
535,578,464.44
398,813,254.93
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
201,253.44
729,833.11
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
71,927,311.87
153,306,859.04
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
1,685,174.41
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
44,376,267.04
4,487,787.75
เงินทดรองจ่าย
78,039,940.45
25,683,911.52
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
4,735,387.83
14,256,388.33
ลูกหนี้กรมสรรพากร
24,249,883.40
16,698,788.62
ภาษีซ้ือรอนําส่ ง
5,775,574.96
32,732,858.11
เงินมัดจํา
549,451.62
722,283.75
อื่น ๆ
1,192,274.03
496,747.18
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
232,732,519.05
249,115,457.41
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1,792,680,074.43 1,562,361,994.13

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
-

-

214,474.48
295,850.27
1,005.48
511,330.23
511,330.23

359,520.00
97,297.71
21,134.76
243,772.01
750.65
722,475.13
722,475.13
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

ลูกหนี้การค้าแยกตามจํานวนวันที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 – 30 วัน
31 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
เกิน 365 วันขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา *
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563

276,074,807.07

135,942,706.49

-

-

109,359,534.68
63,715,606.11
145,874,348.14
142,377,498.66
28,004,788.43
765,406,583.09
258,962,507.85
1,024,369,090.94
1,024,369,090.94

78,012,265.80
203,120,802.05
140,852,480.96
108,550,693.65
666,478,948.95
247,954,332.84
914,433,281.79
914,433,281.79

-

-

* ระยะเวลารับประกันตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 30 – 90 วัน
5.

สินค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
26,886,319.99
27,573,483.51
3,506,872.50
834,845.17
36,742,967.30
26,789,295.68
38,167,330.63
23,374,336.93
105,303,490.42
78,571,961.29
(2,303,215.31)
(4,166,805.34)
103,000,275.11
74,405,155.95

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ตั้งเพิ่มขึ้น
โอนกลับ/ จําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
4,166,805.34
494,949.37
(2,358,539.40)
2,303,215.31

ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือแสดงอยูใ่ นต้นทุนขาย ในงบกําไรขาดทุน
6. สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยง
บริ ษทั ย่อยป้ องกันความเสี่ ยงโดยมีวงเงินเพื่อซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ น Forward Contract กับสถาบันการเงิ น
2 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการเบิกใช้วงเงิน 2 แห่ง
บริ ษทั ย่อยทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญา อายุสญ
ั ญาฉบับละ 5 เดือน และ 8 เดือน
สัญ ญาซื้ อ ที่ธ นาคารซื้ อ เงินตราต่างประเทศล่ว งหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มี จาํ นวน 5.05 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา และจํานวน 300.00 ล้านเยน ตามลําดับ
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และกําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการป้ องกันความเสี่ ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
สัญญาซื้อทีธ่ นาคารซื้อเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้ า
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด
262,547,526.51
ยอดคงเหลือตามสัญญา
253,844,750.00
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการป้ องกันความเสี่ ยง
8,702,776.51
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อสิ นทรัพย์
(หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และได้แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ภายใต้บญั ชี “รายได้อื่น” หรื อ “ค่าใช้จ่ายอื่น”
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ

วันที่ 30 กันยายน 2564
7.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: พัน)
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
สกุลเงิน
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั ฯ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จํากัด
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จํากัด

สัดส่ วนร้อยละของการลงทุน

ราคาทุน

เงินปั นผลรับ

30 ก.ย. 2564

31 ธ.ค. 2563

30 ก.ย. 2564

31 ธ.ค. 2563

30 ก.ย. 2564

31 ธ.ค. 2563

30 ก.ย. 2564

31 ธ.ค. 2563

บาท
บาท

600,000
550,000

600,000
550,000

100
100

100
100

599,999
549,999

599,999
549,999

-

99,999
-

บาท
บาท
บาท

120,000
10,000
18,750
750,000

120,000
10,000
18,750
750,000

98.12
100
100
100

98.12
100
49
100

-

-

-

-

1,000

1,000

100

100

1,149,998

1,149,998

-

เวียดนามดอง

-

บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จํากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชน่ั เทค จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – สุทธิ

บาท

99,999

-
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564
8.

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริ ษทั ย่อยให้เช่าที่ดินกับบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งจํานวน 1 แปลง มีเนื้อที่รวม 4 ไร่ โดยมีกาํ หนด
ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2566 บริ ษทั ย่อยจึงจัดประเภทที่ดินดังกล่าวแสดงภายใต้บญั ชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินราคาทุนจํานวน 2 ล้านบาท ไปคํ้าประกันสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์

9.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
โอนออก – สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 10)
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย – ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย – ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม
729,489,250.94
11,077,291.96
(2,438,881.98)
(1,395,496.00)
(1,175,040.41)
(50,787,293.03)
1,003,008.70
42,907.95
685,815,748.13

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,541,363.42
(42,398.77)
5,498,964.65

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 318.20 ล้านบาท ไปคํ้า
ประกันสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์
10. สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั นี้

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 9)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม
33,237,668.94
7,245,661.86
1,395,496.00
(10,844,016.61)
31,034,810.19

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
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หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

11. สิทธิจากสัญญาขายนํา้ ดิบ
รายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
136,911,169.43
(4,248,967.33)
132,662,202.10

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าของสิ ทธิ จากสัญญาขายนํ้าดิ บถือตามรายงานของผูป้ ระเมิ นราคาอิสระ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่ งประเมิ น
มูลค่าของโครงการตามวิธีรายได้ โดยใช้สมมติฐานจากจํานวนปริ มาณนํ้าขั้นตํ่าที่ กาํ หนดไว้ตามสัญญาซื้ อขายนํ้าดิ บ
ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาขายนํ้าดิบโดยประมาณ 29 ปี หักมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารประมาณการระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิ จากสัญญาขายนํ้าดิ บ เริ่ มนับจากระยะเวลาที่
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้ นสุ ดเมื่อหมดระยะเวลาตามสัญญาซื้ อขายนํ้าดิ บรวมระยะเวลา 350 เดื อน
โดยค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
12. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
รายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อระหว่างงวด
โอนเข้า (ออก)
ตัดจําหน่าย – มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม
4,085,301.72
1,688,472.64
(1,844.69)
(1.00)
(985,284.48)
4,786,644.19

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1.00
(1.00)
-
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วันที่ 30 กันยายน 2564

13. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
ประเภทเงินฝาก
ภาระหลักประกัน
– ออมทรัพย์
วงเงินกู้
– ฝากประจํา
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อคํ้าประกัน
สัญญาซื้อขายนํ้าดิบ
Fleet Card
รวมเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกิน 1 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน *
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

5,640,809.63

19,464,450.62

-

-

530,048.85
7,581,801.06
664,989.75
14,417,649.29
20,070,902.51
32,149,319.09
10,274,181.71
76,912,052.60

529,395.27
2,970,784.65
662,376.73
23,627,007.27
20,523,844.03
27,996,160.17
11,970,057.16
84,117,068.63

2,000.00
21,134.76
10,274,181.71
10,297,316.47

2,000.00
11,970,057.16
11,972,057.16

* เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน

ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
จําหน่ายระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
11,970,057.16
(1,695,875.45)
10,274,181.71

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
11,970,057.16
(1,695,875.45)
10,274,181.71
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
MOR
MOR
2.00 – 3.40 2.00 – 3.40
-

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2564
2563
4,760,531.79
6,828,243.09
9,250,000.00 77,276,665.67
68,986,613.86 61,071,115.36
82,997,145.65 145,176,024.12

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564
2563
-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม
77,276,665.67
27,681,400.00
(95,708,065.67)
9,250,000.00

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินหลายแห่ งจํานวน 4.76 ล้าน
บาท และ 6.83 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราร้อยละ MOR ต่อปี วงเงินของกลุ่มบริ ษทั กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 26.1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ย่อยได้กยู้ มื ระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในรู ปแบบตัว๋ สัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 2.00 – 3.40 ต่อปี ครบกําหนดจ่ายคืน วันที่ 9 ธันวาคม 2564
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต / เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน คํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ
สตูดิโอ จํากัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 26.1
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15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เช็คจ่ายล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
รายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาบริ การ
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนด
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
752,498,322.94
482,393,490.46
110,583,893.94
122,438,338.90
29,914,646.45
27,267,395.18
435,096.14
40,543.87
182,055,851.60
95,446,812.23
675,000.00
600,000.00
78,504.71
160,485.62
5,788,767.68
5,947,439.64
456,780.12
23,946,835.44
33,480,193.47
3,337.51
1,145,946,650.55

6,476,873.76
9,499,572.65
22,974,894.03
7,341,068.18
30,215,365.53
320,882.50
805,093,742.00

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
25,729.48
95,729.63
1,373,200.59
1,494,659.70

32,554.15
76,637.60
302,963.54
412,155.29
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
48,033,076.75
30,976,039.68
79,009,116.43

48,033,076.75
28,746,873.32
76,779,950.07

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
-

-

ผูใ้ ห้กยู้ มื รายที่ 1 : อดีตผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด เป็ นกรรมการ*
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัดได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน จํานวน 3.10 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ครบกําหนดชําระ
คืนเมื่อทวงถาม
ผูใ้ ห้กยู้ มื รายที่ 2 : อดีตผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด*
ในระหว่างปี 2558 และ 2559 บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัดได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นรวมจํานวนทั้งสิ้ น 44.93 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 – 7.750 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 ผูใ้ ห้กูไ้ ด้ฟ้องร้องต่อศาลเพ่ง
ให้บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
* เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้สิ้นสุ ดการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นลง บริ ษทั ชลกิจ
สากล จํากัด จึงจัดประเภทจาก เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ ยค้างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
17. เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
50,901,768.21
61,419,431.80
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (13,500,000.00)
(13,517,663.52)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
37,401,768.21
47,901,768.28

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
-
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก จ่ายชําระระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม
61,401,768.28
(10,500,000.07)
50,901,768.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นวงเงิ น 210 ล้านบาท เป็ นของบริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด (ชลกิ จ) มีหลักประกัน
การกูย้ ืมดังนี้
1. จดจํานองที่ ดินของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 9)
2. เงิ นฝากประจําของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13)
3. กรรมการของชลกิ จร่ วมคํ้าประกัน
4. มอบอํานาจการรับเงิ นจากบริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
สัญ ญาเงิ น กูย้ ืม ข้า งต้น มีข อ้ กํา หนดบางประการที่ ต อ้ งปฏิ บ ตั ิต ามเกี่ ย วกับ การจ่า ยเงิ น ปั น ผล การรัก ษาอัต ราส่ ว น
ทางการเงิ น การให้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกูย้ มื เงิน การก่อหนี้สินเพิ่มและการรักษาโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ชลกิจได้ทาํ สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กบั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยชลกิจจะต้อง
ชําระคืนเงิ นต้นตั้งแต่เดื อนมกราคม 2561 ถึงเดื อนธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ MLR และให้บริ ษทั เอทู
เทคโนโลยี จํากัด คํ้าประกันเงิ นกูย้ ืมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยมระหว่างกัน
ภายใต้สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าว บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่ สาํ คัญ ดังนี้
1. ไม่ล ดทุน จดทะเบี ย น หรื อ เข้า ควบกับ นิ ติบุค คลอื่น หรื อ จัด ตั้ง นิ ติบุค คลอื่น เพื่อ ดํา เนิ น งานแทน หรื อ ร่ ว มกับ
นิ ติบุคคลอื่นด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
2. ไม่จ่ายเงิ นปั นผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรื อประจําปี หรื อแจกจ่ ายให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใด ๆ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ไม่ว่ารายใดรายหนึ่ งหรื อทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้า
เป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ชลกิจมีการดําเนิ นการในเรื่ องที่จาํ เป็ นต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารสถาบันการเงินที่
เป็ นผูใ้ ห้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงิ นก่ อนที่ จะดําเนิ นการ ทั้งนี้ ปั จจุ บันชลกิ จ อยู่ระหว่างขอผ่อนปรนในเรื่ องดังกล่าวจาก
ธนาคารเพื่อมิให้ธนาคารถือเป็ นเหตุในการผิดนัดตามสัญญากูย้ มื
วันที่ 3 กันยายน 2564 ธนาคารผูใ้ ห้กไู้ ด้ส่งหนังสื อแจ้งให้ชลกิจทราบว่า ธนาคารตกลงให้ความยินยอมในการปฏิบตั ิผิด
เงื่อนไขโดยไม่ถือเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิผิดสัญญากูย้ มื เงิน
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18. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
เพิม่ ขึ้น (ลดลง) จากดอกเบี้ย
เงินจ่ายชําระ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หัก : ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
187,736,418.24
8,733,730.43
(669,678.38)
(60,780,082.36)
135,020,387.93
(113,447,399.62)
21,572,988.31

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

19. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี 2563 มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท
คิดเป็ นจํานวนเงิ น 39.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้ว
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี 2564 มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท
คิดเป็ นจํานวนเงิ น 39.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้ว
20. หุ้นกู้ทยี่ งั มิได้ ออกจําหน่ าย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงิน
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้ออกจําหน่ายหุน้ กูด้ งั กล่าว
21. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564 และ 2563 ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างงวด

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
(หน่วย: บาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (หน่วย: หุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุน้ )

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
70,289,746.35
47,986,917.06
112,741.46 103,418,892.04
659,999,862
0.1065

659,999,862
0.0727

659,999,862
0.0002

659,999,862
0.1567
27

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”
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วันที่ 30 กันยายน 2564

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
(หน่วย: บาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (หน่วย: หุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุน้ )

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
208,786,431.80 (32,945,936.98)
604,595.25 179,165,834.94
659,999,862
0.3163

659,999,862
(0.0499)

659,999,862
0.0009

659,999,862
0.2715

22. ข้ อมูลแยกตามส่ วนงานดําเนินงาน
กลุม่ บริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจและจังหวะในการรับรู ้รายได้ โดยพิจารณาจากระบบ
การบริ หาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
ผลการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน รวมรายการที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน หรื อที่ สามารถ
ปั นส่วนให้กบั ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีการดําเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
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หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ

วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่วนงานดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดงั นี้

จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าก่อสร้าง
การขายวัสดุก่อสร้าง
การบริ หารจัดการ
วิศวกรรมและก่อสร้าง
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
และการบริ หารงาน
ทรัพยากรนํ้า
(EPC)
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563

(หน่วย: ล้านบาท)

2564

รวม

2563

202
202

152
152

103
34
137

47
47

-

4
4

331
331

466
466

305
365
670

156
513
669

202
(127)
75

152
(122)
30

137
(123)
14

47
(29)
18

(2)
(2)

4
(2)
2

331
(307)
24

466
(419)
47

670
(559)
111

669
(572)
97

19
(1)
(43)
(3)
83
(13)
70

5
(1)
(43)
(4)
54
(6)
48
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หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ

วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่วนงานดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดงั นี้

จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าก่อสร้าง
การขายวัสดุก่อสร้าง
การบริ หารจัดการ
วิศวกรรมและก่อสร้าง
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
และการบริ หารงาน
ทรัพยากรนํ้า
(EPC)
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563

(หน่วย: ล้านบาท)

2564

รวม

2563

619
619

448
448

105
112
217

152
92
244

34
34

21
21

756
756

656
656

758
868
1,626

621
748
1,369

619
(419)
200

448
(373)
75

217
(183)
34

244
(196)
48

34
(10)
24

21
(21)
-

756
(659)
97

656
(607)
49

1,626
(1,271)
355

1,369
(1,197)
172

43
(4)
(132)
(11)
251
(42)
209

4
(4)
(188)
(3)
(12)
(31)
(7)
(38)
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หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ

วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์จาํ แนกตามส่ วนงานธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

30 ก.ย.64
686
2,864
3,550

31 ธ.ค.63
729
2,438
3,167
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หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานภูมศิ าสตร์
รายได้จากการขายจําแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายได้จากส่วนงาน
ประเทศไทย
539,841,487.45
249,379,154.30
278,347.60
ประเทศเวียดนาม
130,622,695.82
419,237,356.04
670,464,183.27
668,616,510.34
278,347.60
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายได้จากส่วนงาน
ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

1,313,257,540.06
313,124,549.59
1,626,382,089.65

939,887,623.15
428,690,356.04
1,368,577,979.19

-

8,915,258.38
8,915,258.38

กําไรขั้นต้ นของแต่ ละส่ วน
ส่วนงานภูมิศาสตร์ เกิดขึ้นจากยอดขายหักด้วยต้นทุนขาย ซึ่ งคํานวณจากกําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั สิ นทรัพย์อื่น ๆ ส่ วนใหญ่
จะประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ และอื่น ๆ
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“สอบทานแล้ ว”

23. เครื่ องมือทางการเงิน
23.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ก) สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นที่ จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรายการ
เที ยบเท่ าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิ น เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น ส่ วนของเงิ นกู้ยืมระยะยาวที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ ง ปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงิ นฝากธนาคาที่ ติดภาระคํ้าประกัน หนี้ สินตามสัญญาเช่ า และเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่ จ่า ย
ดอกเบี้ ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตาม
บัญชี
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการป้ องกันความเสี่ยง
- สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
8,702
8,702
8,702
8,702
8,702
8,702
รวม
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน (ข้อมูลระดับ 2) ได้มีการประมาณขึ้นโดยใช้วธิ ีการและข้อสมมติดงั ต่อไปนี้
ประเภท
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น
(สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า)

การกําหนดราคาสั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้อขาย
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน

24. ลําดับชั้นมูลค่ ายุตธิ รรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินที่ จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่ สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม กําหนด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อโดย
อ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึงนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่ มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23
25. คดีความ
บริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจํานวน 31 ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐานการกู้ยืมให้แก่ ผูใ้ ห้กู้รายหนึ่ งซึ่ งเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มเป็ นจํานวนเงิ นรวม 44,933,076.75 บาท มี อตั ราดอกเบี้ ย 5.50 – 7.75 ต่อปี ครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม
(หมายเหตุ 16) มีดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนเงิน 25,924,248.32 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 70,857,325.07 บาท
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผูใ้ ห้กยู้ นิ ยอมปลดดอกเบี้ยคงค้างชําระทั้งหมดจํานวน 25,924,248.32 บาท โดยมีเงื่อนไขให้บริ ษทั
ชลกิจสากล จํากัด ชําระหนี้ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินทั้งหมดภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 10 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด ได้ขอขยายระยะเวลาชําระเงิ นต้น โดยขอเลื่ อนชําระภายในวันที่
16 มี น าคม 2564 โดยมี เ งื่ อ นไขให้ บ ริ ษ ัท ชลกิ จ สากล จํา กัด จ่ า ยเช็ ค ลงวัน ที่ ล่ ว งหน้ า ให้ กับ ผู ้ใ ห้ กู้เ ป็ นจํา นวนเงิ น
44,933,076.75 บาท และขอให้ผใู ้ ห้กูย้ ินยอมให้ปลดดอกเบี้ ยให้แก่บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด จํานวน 25,924,248.32 บาท
ทั้งนี้บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด จะต้องแจ้งเจ้าหนี้ธนาคารผูใ้ ห้กยู้ มื แห่งหนึ่งเพื่อรับทราบและให้ความยินยอมตามเงื่อนไขใน
สัญญากูย้ มื เงินและปรับโครงสร้างหนี้เสี ยก่อนจึงจะจ่ายชําระได้
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วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2563 ผูใ้ ห้กู้ตกลงจะรั บ เช็คลงวันที่ ล่ วงหน้า จากบริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด และยิน ยอมให้ขยาย
ระยะเวลาการจ่ายชําระออกไปอีก 120 วัน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผูใ้ ห้กไู้ ด้ส่งหนังสื อติดตามขอให้บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด ส่งมอบเช็คลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
ภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผูใ้ ห้กูไ้ ด้ยื่นฟ้ องต่อศาลแพ่งให้บริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด จ่ายชําระหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ นพร้อม
ดอกเบี้ยรวมจํานวนทั้งสิ้ น 71,970,957.24 บาท ทั้งนี้ ศาลได้นดั ไกล่เกลี่ยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่ องจากเกิ ดโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ศาลแพ่งจึงมีคาํ สัง่ ให้เลื่อนนัดไปเป็ นวันที่ 22 มิถุนายน 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริ ษทั ชลกิจกสากล จํากัด ได้ต่อสูค้ ดีวา่ หนี้ดงั กล่าวยังไม่ถึงกําหนดชําระจึงไม่มีสิทธิ ฟ้องร้องเรี ยก
ให้ชาํ ระขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคดีน้ ี
ต่อมาศาลแพ่งได้ออกหมายยกเลิกนัดในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และให้กาํ หนดวันนัดใหม่เป็ นวันที่ 26 เมษายน 2564
เพื่อทําการเจรจาไกล่เกลี่ย แต่เนื่ องจากมีการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั้นในวันที่ 26 เมษายน 2564
จึงได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยทางออนไลน์และได้มีการขอเลื่อนไปทําการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด ได้ยื่นคําแถลงไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ย ศาลแพ่งจึงได้กาํ หนดวันนัด
สื บพยานโจทก์ในวันที่ 25 สิ งหาคม 2564 และนัดสื บพยานจําเลยในวันที่ 26 สิ งหาคม 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 ศาลแพ่ง ได้พิพากษาให้บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด ชําระต้นเงินจํานวน 44,933,076.75 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี จํานวน 27,037,880.49 บาท รวมจํานวน 71,970,957.24 บาท และค่าฤชาธรรมเนี ยมศาลแทน
ผูใ้ ห้กู้ จํานวน 200,000 บาท อย่างไรก็ตามบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
บริ ษทั ชลกิ จกสากล จํากัด ได้บนั ทึ กเจ้าหนี้ ตวั๋ สัญญาใช้เงิ นและดอกเบี้ ยค้างจ่ายแล้วจํานวนทั้งสิ้ น 74,179,267.08 บาท
ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ชลกิจกสากล จํากัด เชื่อว่าจํานวนเงินดังกล่าวเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบนั แล้ว
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26. หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
26.1 ภาระผูกพันและวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต **
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินกูย้ มื ระยะยาวและวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน**
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน
(หน่วย)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์ฯ

30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
วงเงิน วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน วงเงิน วงเงิน
ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
47.00
4.76
42.24
47.00
6.83 40.17
160.00
78.42
81.58 190.00 76.92 113.08
129.25
9.25 120.00 129.25
9.25 120.00
913.54 430.36 483.18 916.38 566.57 349.81
7.29
6.00
1.29
7.92
7.92

สกุลเงิน
(หน่วย)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์ฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
วงเงิน วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน วงเงิน วงเงิน
ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
2.00
2.00
2.00
2.00
30.00
- 30.00
30.00
30.00
30.00
- 30.00
4.50
4.50
0.63
0.63

หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
** เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด (เอทู) ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย
สิ นเชื่ อหมุนเวียน ซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่ อคํ้าประกันจํา นวน 70 ล้านบาท และสิ น เชื่ อหมุนเวีย นแบบรวมวงเงิ นจํานวน
180 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการและเป็ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอัตราตลาด
(MONEY MARKET RATE) คํ้าประกันโดย บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จํากัด (มหาชน), บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ
จํากัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (เอทู)ได้รับอนุมตั ิวงเงินจากวงเงินสิ นเชื่อเพิ่มเติมจากจํานวน 250 ล้านบาท เป็ นจํานวน
470 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับ ดังนี้
1. วงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน (Combine Line) จํานวน 450 ล้านบาท
2. วงเงิ นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่ งกําหนดวงเงินความเสี่ ยงในการชําระหนี้ ก่อนกําหนด (Pre – Settlement Limit)
20 ล้านบาท
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ทั้งนี้ บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด สามารถใช้วงเงินสิ นเชื่อร่ วมได้ในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญ เกี่ยวกับการขอเบิกสิ นเชื่อดังนี้
1. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด ต้องโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามมูลค่างานที่จา้ ง
ตามโครงการสัญญาหรื อตามค่างวดสุ ทธิ หลังหักเงิ นรับล่วงหน้าให้แก่ ธนาคารตามรู ปแบบที่ ธนาคารกําหนด
เฉพาะงานโครงการที่มูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาทหรื อระยะเวลาโครงการที่เกินกว่า 9 เดือน
2. กรณี เบิ กใช้สินเชื่ อคํ้าประกัน ประเภทการรับเงิ นล่วงหน้า ก่ อนการจัดทําสัญญาหลักประกันให้ไว้กบั ธนาคาร
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ต้องจัดทําสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องและ/ หรื อต้องจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
ตามสัญญาโครงการงานนั้นตามรู ปแบบที่ธนาคารกําหนด
เมื่ อ วัน ที่ 3 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จํา กัด ได้รั บ การอนุ ม ัติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ จากธนาคารแห่ ง หนึ่ ง
ประกอบด้วยสิ นเชื่อหมุนเวียนซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีจาํ นวน 10 ล้านบาท สิ นเชื่อบัตรเครดิตนํ้ามัน Fleet
Card จํานวน 1 ล้านบาท และสิ นเชื่อคํ้าประกันจํานวน 107 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการก่อสร้างสถานี ยอ่ ยที่
ประเทศเวียดนาม และเป็ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย MOR ลบ ส่ วนต่าง (MARGIN) ร้อยละ 1
ต่อปี โดยมีหลักประกันการชําระหนี้ต่อธนาคารดังนี้
1. คํ้าประกันโดย บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่ง ในวงเงินจํานวน 53.50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัดได้รับการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ ง เพื่อช่วย
เสริ มสภาพคล่องให้กบั ภาคธุ รกิ จในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่ า 2019 ตามนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกอบด้วยสิ นเชื่ อหมุนเวียนซึ่ งได้แก่ สิ นเชื่ อตัว๋ เงิ นจํานวน 9.25 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน คํ้าประกันโดยบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด, บริ ษทั
เอเซี ย พรี ซิชน่ั จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญ เกี่ยวกับการขอเบิ ก
สิ นเชื่อ คือบริ ษทั ฯ ต้องเบิกใช้สินเชื่อตัว๋ เงินครั้งเดียวทั้งจํานวนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ 19 เมษายน 2563 หรื อ
ระยะเวลาอื่นใดดามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด โดยหากผูข้ อสิ นเชื่ อได้ชาํ ระหนี้ ตน้ เงิ นบางส่ วนแล้ว ผูข้ อ
สิ นเชื่อไม่สามารถขอเบิกใช้สินเชื่อในส่วนที่ชาํ ระคืนได้อีก
26.2 ภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผูร้ ับเหมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผูร้ ับเหมา ดังนี้

(หน่วย: บาท)

สัญญาก่อสร้าง

มูลค่าตามสัญญา
1,552,073,350.35

งบการเงินรวม
จ่ายชําระ
527,361,014.98

คงเหลือ
1,024,712,335.37
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ
วันที่ 30 กันยายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

26.3 การคํ้าประกันหนี้สินระหว่างกันและอื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าธรรมเนียมการเข้าคํ้าประกันระหว่างกัน
บริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จํากัด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด มี ภาระผูกพันตามหนังสื อคํ้าประกัน เพื่อคํ้าประกันงาน
ก่อสร้างจํานวน 166.72 ล้านบาท โดยมีหลักประกันจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
1) บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2) บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด
3) บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
4) บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด จํานําหุน้ สามัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 9,000,000 หุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จํากัด คํ้าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายใต้สัญญา
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ให้แก่บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จํากัด คํ้าประกันการรับเงิ นค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญารั บเหมา
ก่อสร้างให้แก่บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์ จํากัด
26.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด (เอทู) มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่ องจากผูว้ า่ จ้างของเอทู แจ้งให้
ดําเนิ นการเกี่ยวกับค่าเสี ยหายจากการบริ หารจัดการ ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารของเอทูได้พิจารณาและคาดการณ์วา่ จะไม่ส่งผล
กระทบต่อเอทู เนื่องจากเอทูยงั ไม่ได้รับมอบงานจากผูร้ ับเหมา อีกทั้งการรับประกันของผูร้ ับเหมาจะเริ่ มเมื่อบริ ษทั เอทู
ได้รับมอบงาน
27. การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
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