บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำร
ดำเนิ นงำนเฉพำะกิ จกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ด วันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พบัญ ชี ที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น
และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องส ำคัญ ในกำรตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ ำ ง ๆ ที่ มี นั ย ส ำคัญ ที่ สุ ด ตำมดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ป ระกอบวิ ช ำชี พ ของข้ำ พเจ้ำ ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับ งวดปั จจุบัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้ มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
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-2เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
กำรรั บรู้ รำยได้ งำนบริ กำรตำมอัตรำส่ วนของงำนที่ ทำเสร็ จ
กำรวัดมูลค่ำงำน และกำรประมำณต้ นทุนงำนบริกำร
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ง ำนก่ อ สร้ ำ งและงำนบริ กำรที่ รั บ รู ้ ร ำยได้
ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมอัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จ
ซึ่ งป ระมำณ จำกกำรส ำรวจท ำงกำย ภำพ โดยวิ ศ วกร
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ควบคู่ ไ ปกับ ต้น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เที ย บกับ
ประมำณกำรต้น ทุ น ทั้ ง หมด และบั น ทึ ก ต้ น ทุ น ของงำน
ตำมสัญญำเมื่อเกิดขึ้นจริ งตำมเกณฑ์สิทธิ
ข้ำ พเจ้ำ ให้ ค วำมส ำคัญ กับ เรื่ องนี้ เนื่ อ งจำก ประมำณกำร
ต้นทุนงำนต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้ำงมำก และต้องพิจำรณำถึง
กำรเปลี่ ย นแปลงของปั จจั ย แวดล้ อ มของงำน ทั้ ง สภำพ
เศรษฐกิ จและสภำวะรำคำตลำดของวัตถุดิบและแรงงำนใน
อนำคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณ
กำรไว้ และมีผลกระทบต่อกำรรับรู ้รำยได้

วิธีกำรตอบสนองต่ อเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ

ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจและประเมินวิธีกำรประมำณกำรต้นทุนของ
ผูบ้ ริ หำร โดยเฉพำะสมมติฐำนสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับค่ำตอบแทนที่ จะ
ได้รับ ผลกำรดำเนินงำนในอดีตและผลกำรประมำณกำรของสัญญำที่มี
ลักษณะและมูลค่ำใกล้เคียงกัน เปรี ยบเทียบอัตรำกำไรขั้นต้นตั้งแต่เริ่ ม
โครงกำรจนถึงปั จจุบนั เพื่อวิเครำะห์และประเมินควำมเหมำะสมของ
ประมำณกำรต้นทุนโครงกำร เยี่ยมชมโครงกำรที่สำคัญ สอบถำมควำม
คืบ หน้ำของโครงกำรจำกวิศวกรผูค้ วบคุม งำนเพื่ อเปรี ยบเที ยบและ
ประเมิ นควำมสมเหตุสมผลของควำมก้ำวหน้ำของงำนก่ อสร้ำงเพื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกำรวัดระดับควำมก้ำวหน้ำของงำนตำมวิธีปัจจัยนำเข้ำ
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำยังได้ตรวจสอบต้น ทุน ในกำรรั บ เหมำก่ อ สร้ ำงที่
เกิ ด ขึ้ น จริ งกับ เอกสำรประกอบรำยกำร ทดสอบกำรค ำนวณระดับ
ควำมก้ำ วหน้ ำ ของงำนจำกต้น ทุ น ก่ อ สร้ ำงที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง วิ เครำะห์
เปรี ยบเที ยบขั้น ระดับ ควำมก้ำวหน้ำของงำนที่ ป ระมำณโดยวิศวกร
โครงกำรกับระดับควำมก้ำวหน้ำของงำนที่ เกิดจำกต้นทุนก่อสร้ ำงที่
เกิดขึ้นจริ ง

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่ องบการเงินไม่ครอบคลุม ถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ ข้อสรุ ปในลักษณะการให้ ความเชื่ อมัน่
ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น นั้น มีความขัดแย้ง
ที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อ ไม่ หรื อ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้าพเจ้าได้อ่ านรายงานประจาปี ของกลุ่ มบริ ษทั ตามที่ กล่าวข้างต้น แล้ว และหากสรุ ป ได้ว่ามี การแสดงข้อมูล ที่ ข ัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป
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-3ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงินรวม
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรควบคุ ม ภำยในที่ ผู ้บ ริ หำรพิ จ ำรณำว่ ำ จ ำเป็ นเพื่ อ ให้ ส ำมำรถจัด ท ำงบกำรเงิ น
ที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่
ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ค วำมเชื่ อ มั่น อย่ำ งสมเหตุ ส มผลว่ ำงบกำรเงิ น โดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและเสนอรำยงำน
ของผู ้ส อบบั ญ ชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็ น ของข้ำพเจ้ำอยู่ ด้ว ย ควำมเชื่ อ มั่น อย่ ำงสมเหตุ ส มผล คื อ ควำมเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง
แต่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นกำรรั บ ประกัน ว่ ำ กำรปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบั ญ ชี จะสำมำรถตรวจพบข้อ มู ล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
และถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกัน
จะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ย งผูป้ ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้นและ
ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสำระส ำคัญ ซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ ำควำมเสี่ ย งที่ เกิ ด จำก
ข้อผิดพลำดเนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิ ด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้น
กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร

*****/4

-4• สรุ ป เกี่ ย วกับ ควำมเหมำะสมของกำรใช้ เกณฑ์ ก ำรบั ญ ชี ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งของผู ้บ ริ ห ำรและ
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุก ำรณ์หรื อสถำนกำรณ์
ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุ ปว่ำมี ควำมไม่แน่ น อนที่ มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญ ชี ของ
ข้ำพเจ้ำโดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงินหรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงิน แสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรื อกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ที่สำคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจส อบ
ตำมที่ ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสำคัญที่ พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ น
อิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำ
ขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำวหรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้นข้ำพเจ้ำพิจำรณำ
ว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุ ผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว

(นำงสำวกรรณิ กำร์ วิภำณุรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7305
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565

บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่ วย: บาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ ทธิจากสัญญาขายน้ าดิบ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

7
8
6.2
9
10

596,386,988.05
1,847,907,850.69
177,595,104.39
1,931,409.26
2,623,821,352.39

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

23,661,997.09
353,002.79
357,300,000.00
381,314,999.88

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

11
13
14
15
16
17
18
19

3,252,787.35
697,100,123.04
35,588,321.36
131,245,879.66
5,842,825.86
37,956.82
63,587,416.52
936,655,310.61
3,560,476,663.00

3,252,787.35
728,714,659.75
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
5,484,676.39
23,134.76
1,155,507,751.15
1,536,822,751.03

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

1

บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่ วย: บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 659,999,962 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 659,999,862 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สทุารองตามกฎหมาย
นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

20
6.2, 21
23
24
22

124,667,057.08
1,140,923,182.82
13,500,000.00
88,358,271.99
79,760,337.33
18,277,773.08
1,465,486,622.30

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

2,608,146.74
2,608,146.74

412,155.29
412,155.29

23
24
18
25

34,401,768.19
25,892,889.01
33,506,987.83
34,341,865.97
4,843,788.22
132,987,299.22
1,598,473,921.52

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

7,118,227.03
7,118,227.03
9,726,373.77

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
753,433,839.67
106,877,861.96
1,955,495,420.63
6,507,320.85
1,962,002,741.48
3,560,476,663.00

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
431,912,658.26
1,527,096,377.26
1,527,096,377.26
1,536,822,751.03

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

26
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บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนการก่อสร้าง
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

หมายเหตุ
30
30
30
30
32

32

18

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
25
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรั บปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,915,258.38
(7,444,877.49)
1,470,380.89
18,131,898.03
220,926,246.34
(19,319,656.95)
(26,691,638.87)
(1,366.12)
(1,187,758.92)
195,703,622.24
(19,626,240.30)
(1,187,758.92)
176,077,381.94

2564
1,100,128,791.99
1,072,528,657.06
(785,407,658.40)
(958,085,922.18)
429,163,868.47
33,211,965.34
(6,051,606.76)
(182,079,071.19)
(14,113,104.36)
260,132,051.50
(49,445,239.75)
210,686,811.75

2563
952,261,954.47
1,180,539,567.57
(779,841,297.53)
(1,064,330,586.37)
288,629,638.14
5,293,105.35
(5,196,202.60)
(221,477,539.04)
(13,083,651.71)
(18,082,955.89)
36,082,394.25
(27,249,242.23)
8,833,152.02

6,097,746.22

(366,362.36)

-

-

(5,687,457.07)
410,289.15
211,097,100.90

(109,906.63)
(476,268.99)
8,356,883.03

(1,591,548.05)
(1,591,548.05)
(2,779,306.97)

(591,326.17)
(591,326.17)
175,486,055.77

210,607,683.11
79,128.64
210,686,811.75

14,072,259.19
(5,239,107.17)
8,833,152.02

(1,187,758.92)
(1,187,758.92)

176,077,381.94
176,077,381.94

211,017,412.23
79,688.67
211,097,100.90

13,593,123.90
(5,236,240.87)
8,356,883.03

(2,779,306.97)
(2,779,306.97)

175,486,055.77
175,486,055.77

0.319

0.021

(0.002)

0.267

3

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2563:
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่
ในบริ ษทั ย่อย
12
เงินปันผลจ่าย
27
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2564:
เงินปันผลจ่าย
27
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสะสม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
จัดสรรแล้ว
กาไร (ขาดทุน) จาก ผลต่างจากการแปลงค่า
การเปลี่ยนแปลง
สารอง
การประมาณการตาม
งบการเงินที่เป็ น
ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ใหญ่
ตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
หลักคณิ ตศาสตร์
เงินตราต่างประเทศ
ในบริ ษทั ย่อย
66,000,000.00
613,752,270.84
-

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
659,999,862.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้
369,183,857.00

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

(39,598,791.72)
14,072,259.19
(112,772.93)
588,112,965.38

(112,772.93)
112,772.93
-

(366,362.36)
(366,362.36)

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

(39,598,791.72)
210,607,683.11
(5,688,017.10)
753,433,839.67

(5,688,017.10)
5,688,017.10
-

6,097,746.22
5,731,383.86

รวมองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
1,708,935,989.84

ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
166,560,351.15

รวม
1,875,496,340.99

101,146,478.10
101,146,478.10

101,146,478.10
(479,135.29)
112,772.93
100,780,115.74

101,146,478.10
(39,598,791.72)
13,593,123.90
1,784,076,800.12

(154,896,478.10)
(5,236,240.87)
6,427,632.18

(53,750,000.00)
(39,598,791.72)
8,356,883.03
1,790,504,432.30

101,146,478.10

409,729.12
5,688,017.10
106,877,861.96

(39,598,791.72)
211,017,412.23
1,955,495,420.63

79,688.67
6,507,320.85

(39,598,791.72)
211,097,100.90
1,962,002,741.48

4

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
659,999,862.00

27

27

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี 2563:
เงินปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี 2564:
เงินปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กาไร (ขาดทุน) จาก
การประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์
-

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
-

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น
1,433,587,211.90

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
369,183,857.00

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
66,000,000.00

ยังไม่จดั สรร
338,403,492.90

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

(39,598,791.72)
176,077,381.94
(591,326.17)
474,290,756.95

(591,326.17)
591,326.17
-

(591,326.17)
591,326.17
-

(39,598,791.72)
175,486,055.77
1,569,474,475.95

659,999,862.00

369,183,857.00

66,000,000.00

(39,598,791.72)
(1,187,758.92)
(1,591,548.05)
431,912,658.26

(1,591,548.05)
1,591,548.05
-

(1,591,548.05)
1,591,548.05
-

(39,598,791.72)
(2,779,306.97)
1,527,096,377.26

5

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน:
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรำยกำรกระทบกำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ ำย)
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุ งด้วยรายได้เงินปั นผล
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน(กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ ายทรัพย์สิน
การปรับปรุ งอื่นด้วยขาดทุน (กาไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การปรับปรุ งด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
การปรับปรุ งอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
เงินสดรับเงินปั นผล
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน:
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพือ่ การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากกการขายสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

260,132,051.50

36,082,394.25

(1,187,758.92)

195,703,622.24

14,113,104.36
(379,526.06)
(286,394,396.40)
(101,969,151.56)
(1,438,685.47)
306,135,662.05
88,413,297.18
6,630,625.06
(1,220,796.88)
4,802,355.03
6,473,475.01
(609.07)
1.00
157,644.51
35,322,998.76
295,455,050.26
(10,616,374.94)
379,526.06
(29,175,590.96)
(1,118,800.00)
254,923,810.42

18,082,955.89
(736,988.88)
(102,637,832.85)
2,049,693.96
(29,769,162.48)
39,557,662.61
103,763,323.12
3,105,227.92
15,305,151.35
17,818,305.48
1,653,267.33
9,294,660.00
77,486,263.45
113,568,657.70
(15,094,685.00)
746,014.29
(16,080,984.13)
(14,506,452.03)
68,632,550.83

(15,756,440.48)
348,337.58
2,195,991.45
2,004,077.15
330,762.01
(3,332.96)
1.00
(10,880,604.25)
(12,068,363.17)
15,776,522.45
(15,000.00)
3,693,159.28

1,366.12
(14,259,087.15)
(99,999,994.00)
220,657,839.55
4,818,053.93
112,000.00
(205,205,456.05)
2,501,043.02
(159,427.32)
571,045.16
(98,444,575.22)
(189,407,191.96)
6,296,430.28
99,999,994.00
(8,694.89)
14,239,005.18
(19,626,240.30)
(1,392,560.03)
99,507,934.24

(5,366,652.26)
355,055.25
(24,348,148.41)
(3,079,822.64)
(32,439,568.06)

(5,238,857.06)
(53,750,000.00)
746,000.00
(21,180,428.28)
(4,021,608.88)
(9,294,660.00)
(92,739,554.22)

10,026,000.00
15,000,000.00
(60,000,000.00)
(34,974,000.00)

(350,000,000.00)
445,614,504.54
169,000,000.00
(331,300,000.00)
(66,685,495.46)

6

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ ืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายมัดจาตามสัญญาขายและเช่ากลับ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(2,090,788.51)
74,593,528.12
(113,432,693.88)
(89,850,366.88)
(39,598,791.72)
(170,379,112.87)

(163,791,787.96)
194,767,647.80
(185,400.00)
255,000,000.00
(171,968,753.26)
(55,000,000.00)
(62,887,617.31)
(39,598,791.72)
(43,664,702.45)

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

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

52,105,129.49
6,325,367.23
58,430,496.72
537,956,491.33
596,386,988.05

(67,771,705.84)
(558,252.60)
(68,329,958.44)
606,286,449.77
537,956,491.33

(70,879,632.44)
(70,879,632.44)
94,541,629.53
23,661,997.09

(106,776,352.94)
(106,776,352.94)
201,317,982.47
94,541,629.53

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม:
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี้
ซื้อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่อ
6,746,300.00
ซื้อสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เพิม่ ขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
15,548,765.83
โอนที่ดินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
-

1,650,000.00
200,000,000.00
46,868,921.30
3,252,787.35

-

-

11,970,057.16

-

11,970,057.16

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด ซึ่ งจัด ตั้งในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั มีผถู ้ ือหุ้นรำยใหญ่สูงสุ ดคือ บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด โดยถือหุ้นในอัตรำร้อยละ
22.12 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563: ถือหุ้นร้อยละ 22.12)
บริ ษ ัทฯ บริ ษ ัทย่อย กำรร่ วมค้ำ รวมกัน เรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ” ประกอบธุ รกิ จหลักในธุ รกิ จวิศวกรรมและก่ อสร้ ำงทั้งใน
และต่ำงประเทศ รวมทั้งธุรกิจกำรผลิตชิ้นส่วนโลหะและธุรกิจจำหน่ำยน้ ำ
เมื่ อ วันที่ 29 มี น ำคม 2564 บริ ษ ทั ย่อ ยได้จ ดั ตั้ง ส ำนัก งำนบริ ห ำรโครงกำรของบริ ษ ทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด (Project
Management Office)ในสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม เพื่อจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำงสำยส่ งและช่องต่อขยำยใน
Bac Lieu ตำมข้อตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด

2. เกณฑ์ การนาเสนองบการเงิน
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยถึงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บำยใน
นโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญ ชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของบริ ษทั ฯ ไปถือปฏิบตั ิ
กิจกำรเปิ ดเผยเรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร หรื อควำมซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนยั สำคัญ
ต่องบกำรเงิน
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำที่เริ่มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งหลำยฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้
สำหรับงบกำรเงินที่ มีรอบระยะเวลำบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับ วิธีป ฏิ บัติท ำงกำรบัญ ชี และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ ครำวกับผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่ ำกำรปรั บ ปรุ ง มำตรฐำนนี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ ำ งเป็ นสำระส ำคัญ ต่ อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
4. หลักเกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
4.1 งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ที่บริ ษทั ฯ
มีอำนำจควบคุมหรื อถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของหุ้นที่บริ ษทั ฯ มีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้

บริ ษทั ย่อยทำงตรงและทำงอ้อม
บริ ษทั ย่อยทำงตรง
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
ให้ บริ กำรในด้ำน Engineering Service
และ Automation Solution และให้
บริ กำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้
บริ กำรดู แลและบ ำรุ งรั กษำโรงงำน
ไฟฟ้ ำประเภทพลังงำนทดแทนทุ ก
ชนิด
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ

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

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2564
2563

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00
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วันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริ ษทั ย่อยทำงตรงและทำงอ้อม
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
จัด จำหน่ ำยวัสดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่
ต่ ำง ๆ เพื่ อ ใช้ในกำรก่ อ สร้ ำงงำน
โครงสร้ำงต่ำง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
ธุรกิจพลังงำนทุกประเภท ธุรกิจน้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์
และผสมสำรเคมี เพื่ อ จำหน่ ำยใน
กิจกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีหรื อ
เพื่อใช้เพื่อจำหน่ ำยแก่ ชุมชน และ
ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
แ ล ะ ให้ บ ริ ก ำร อ อ ก แ บ บ ให้
คำปรึ กษำด้ำนวิศวกรรมกำรให้บริ กำร
งำนก่อสร้ ำงโครงกำร และให้บริ กำร
ดูแลบำรุ งรักษำ
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด * งำนก่ อสร้ ำงโครงกำรเพิ่ มประสิ ทธิ
ภำพกำรสู บน้ ำ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด
ที่ ปรึ กษำงำนก่ อสร้ ำง และรั บ
ก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำง ๆ

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2564
2563

ไทย
ไทย

98.12
100.00

98.12
100.00

ไทย

100.00

49.00

เวียดนำม

100.00

100.00

4.2 บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั ฯ กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ฯ มีอำนำจควบคุมทั้งทำงตรง
หรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มำซึ่ งประโยชน์จำกกิจกรรม
ของบริ ษทั ย่อย
4.3 บริ ษทั ฯ นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
4.4 งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
4.5 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
4.6 สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน
ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็ นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4.7 ส่ ว นของผู ้มี ส่ วนได้เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ ำนำจควบคุ ม คื อ จ ำนวนก ำไรหรื อ ขำดทุ น และสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ย่ อ ย
ส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือ
หุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
บริ ษทั ฯ จัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
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4.8 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด (เอทู) มีกำรร่ วมกำรงำนประเภทกำรดำเนินงำนร่ วมกัน (Joint operation) ระหว่ำงเอทูและ
ผูร้ ่ วมดำเนิ นงำนอื่น (Other joint operators) เอทูรับรู ้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำร
ของกำรดำเนินงำนร่ วมกันตำมส่วนของตนในงบกำรเงินของกิจกำรโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

กิจกำรค้ำร่ วม บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด
และ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย)

ก่อสร้ำง

เวียดนำม

ส่วนได้เสี ยใน
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน (ร้อยละ)
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
100.00 *
100.00 *

* กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยในกำรดำเนินงำนร่ วมกันในสัดส่วนร้อยละ 100
5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่ มีสภำพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
5.2 สิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ ต้นทุนของสิ นค้ำ ประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ใน
สถำนที่ และสภำพปั จจุบัน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง รวมถึงกำรปั นส่ วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และ
จะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนกำรให้บริ กำรเมื่อมีกำรเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุน
ที่ซ้ือ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยูใ่ นสถำนที่และสภำพปัจจุบนั
มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
สำรองค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพจะตั้งขึ้นโดยพิจำรณำจำกสิ นค้ำที่เสื่ อมสภำพหรื อสิ นค้ำที่เก็บไว้นำน
5.3 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำร
เฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม
สำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่ องกำรรับรู ้รำยได้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลัง
ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั ในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นเพื่อ
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นกำรรับชำระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ทั้งนี้ ผล
กำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรือขาดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนั ธ์ และเงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือก
จัดประเภทให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนถือเป็ นรำยได้อื่นในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ ินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน
กำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงินเป็ นหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ำย
ตำมวิ ธีด อกเบี้ ยที่ แท้จริ งจะรั บ รู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ น โดยกำรคำนวณมู ลค่ ำรำคำทุ น ตัด จำหน่ ำยคำนึ งถึ ง
ค่ำธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง
หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่ำจะไม่มีกำรโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
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กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้วมีกำรยกเลิกภำระ
ผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้สินใหม่จำก
ผูใ้ ห้ กู้ร ำยเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข้อ กำหนดที่ แ ตกต่ ำงกัน อย่ำงมำก หรื อ มี ก ำรแก้ไขข้อ ก ำหนดของหนี้ สิ น ที่ มี อ ยู่อ ย่ำงเป็ น
สำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ท้งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนด
ชำระตำมสัญ ญำกับ กระแสเงินสดทั้งหมดที่ กลุ่มบริ ษ ัทคำดว่ำจะได้รับ ชำระ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง
โดยประมำณของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ
ในกรณี ที่ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั
วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะ
ที่หำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผล
ขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตจะเพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ
30 วัน และพิจำรณำว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เมื่อมีกำรค้ำงชำระ กำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90
วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริ ษทั อำจพิจำรณำว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
อย่ำงมีนยั สำคัญและมีกำรผิดสัญญำโดยพิจำรณำจำกข้อมูลภำยในหรื อข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำน
เครดิตของผูอ้ อกตรำสำร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้กำรค้ำและสิ นทรัพย์ที่
เกิดจำกสัญญำ ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ ยง
ทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำและ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็
ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู ้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจที่จะชำระ
ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
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5.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย ในงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรของบริ ษ ัท ฯ บัน ทึ กบัญ ชี โดยใช้วิธีรำคำทุ น และปรั บ ลดด้วย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี )โดยมูลค่ำที่ ลดลงดังกล่ำวแสดงเป็ นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงิน ลงทุ น
ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินรวม บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ย
5.5 กลุ่มสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขาย
กลุ่มสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจำหน่ำยที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขำย เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่
ในระดับสู งมำกที่มูลค่ำที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป โดยสิ นทรัพย์
(หนี้สิน) ดังกล่ำวต้องมีไว้พร้อมขำยในสภำพปัจจุบนั และกำรขำยต้องมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสู งมำก
กลุ่มสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจำหน่ำยที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขำย แสดงด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
5.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการและต้นทุนในการกูย้ ืม
หลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา
5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั
อยูใ่ นสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ต้งั ของสิ นทรัพย์
และต้นทุนกำรกูย้ ืม
ส่ วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำย
กับมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรำยได้อื่นหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำร
ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมี ควำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ที่กลุ่มบริ ษ ัทจะได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคต
จำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ำย
ตำมมูลค่ำตำมบัญ ชี ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้นในกำรซ่ อมบำรุ งที่ ดิน อำคำรและอุป กรณ์ ที่ เกิ ดขึ้น เป็ นประจำจะรั บรู ้ ในกำไร
หรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกมู ลค่ำเสื่ อมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุป กรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยรำคำทุน ของสิ น ทรั พ ย์
หรื อต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ
ของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
(จำนวนปี )
25 – 30
5 – 10
5 – 10
4 – 10
4–5

อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
วิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
5.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ ัน
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณโดยนำรำคำทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่ำคงเหลือ (ถ้ำมี) ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกสิ นทรัพย์น้ นั ตำมระยะเวลำ
ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะ
ให้ประโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 – 10

ปี

ไม่คิดค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่ำงติดตั้ง
วิธีกำรตัดจำหน่ำย ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
5.9 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญ ญำเช่ ำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นว่ำสัญ ญำเป็ นสัญญำเช่ ำหรื อประกอบด้วยสัญ ญำเช่ำหรื อไม่ โดย
สัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่
ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน

15

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำเช่ำระยะสั้น
และสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่มบริ ษทั
บันทึ กสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำตำมกำรจ่ำยชำระตำม
สัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุ งด้วยกำร
วัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล
หรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
อำคำร
ยำนพำหนะ

2.5 – 8
3

ปี
ปี

หำกควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อำ้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำหรื อรำคำทุนของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่ำเสื่ อมรำคำจะคำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ จำนวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรำ
จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิน้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดของสัญญำเช่ำ
แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนีหรื อ
อัตรำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำหรื ออัตรำ
ดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจะ
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกนี้ มูลค่ำตำม
บัญชีของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระ
ตำมสัญญำเช่ำ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรื อน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนั ที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล หรื อสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมี
มูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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5.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตำมบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนว่ำ มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน
กำรรั บ รู ้ ข ำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำจะรั บ รู ้ เมื่ อ มู ลค่ ำตำมบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ มู ล ค่ำตำมบัญ ชี ข องหน่ วยทรั พ ย์สิ น
ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับ คืน ของสิ น ทรั พ ย์ หมำยถึ ง รำคำขำยสุ ทธิ ของสิ นทรั พย์ห รื อ มูลค่ำจำกกำรใช้ข องสิ นทรั พ ย์
แล้วแต่ มู ล ค่ ำใดจะสู ง กว่ ำ ในกำรประเมิ น มู ล ค่ ำจำกกำรใช้ข องสิ น ทรั พ ย์ ประมำณกำรกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้รั บ
ในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนคำนึ งภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้
ในตลำดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สำหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจำกสิ นทรัพย์อื่นให้พิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ที่สินทรัพย์น้ นั มีควำมเกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรำยกำรบัญชี ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเพียงเพื่อให้มูลค่ ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน
5.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงมูลค่ำรำคำทุน
5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์
จำกกำรทำงำนเป็ นระยะเวลำนำน ตำมจำนวนปี ที่ กำหนด ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถื อว่ำเงินชดเชยและผลประโยชน์ดังกล่ำว
เป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
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กลุ่ ม บริ ษ ัท ค ำนวณหนี้ สิ น โครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนโดยใช้วิ ธีคิ ด ลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุ ญำต วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้
พิจำรณำว่ำกำรบริ กำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิในกำรได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกัน
เพื่ อ รวมเป็ นภำระผู ก พัน งวดสุ ด ท้ำย ต้น ทุ น บริ ก ำรในอดี ต รั บ รู ้ ต ำมวิ ธี เส้ น ตรงตลอดช่ วงอำยุ ง ำนเฉลี่ ย จนกว่ ำ
ผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิขำดของพนักงำน
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู ้เป็ นรำยกำร
ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น และรับรู ้จำนวนสะสมในบัญชีกำไรสะสมในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ใช้เทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected unit credit method) เพื่อกำหนดมูลค่ำปั จจุบันของภำระผูกพัน
โดยรั บ รู ้ เป็ นหนี้ สิ น ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น และรั บ รู ้ ต้น ทุ น บริ กำรปั จจุบัน ต้น ทุ น บริ กำรในอดี ต ดอกเบี้ ยสุ ท ธิ
จำกหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน ทั้งนี้ ผลกำไรขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่
ซึ่งรวมถึงผลกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Gain/ Loss) รับรู ้ในกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที
5.13 การประมาณการหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้สิน จะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระหนี้สินเกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำงกฎหมำย
หรื อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อชำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยภำระหนี้สินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวเป็ นนัยสำคัญ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้
อัตรำคิดลดในตลำดปัจจุบนั ก่อนคำนึงภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตำม
เวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
5.14 การรับรู ้รายได้
รำยได้รับรู ้เมื่อลูกค้ำมีอำนำจควบคุมในสิ นค้ำหรื อบริ กำรด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำ
จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ซึ่ งไม่ ร วมจ ำนวนเงิ น ที่ เก็ บ แทนบุ ค คลที่ ส ำม ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม หรื อ ภำษี ข ำยอื่ น ๆ และแสดงสุ ท ธิ
จำกส่วนลดกำรค้ำ และส่วนลดตำมปริ มำณ โดยมีนโยบำยดังนี้
ก) รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อลูกค้ำมีอำนำจควบคุมในสิ นค้ำซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้กบั
ลูกค้ำ สำหรั บสั ญ ญำที่ ให้ สิทธิ ลูกค้ำในกำรคื นสิ นค้ำ รำยได้จะรั บ รู ้ ในจำนวนที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่
ในระดับสู งมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรอย่ำงมีนยั สำคัญของรำยได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รำยได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ ง
ด้วยประมำณกำรรับคืนสิ นค้ำซึ่งประมำณกำรจำกข้อมูลในอดีต
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ข) รำยได้ค่ำก่อสร้ำง
รำยได้ค่ ำก่ อ สร้ ำงประกอบด้ว ยจ ำนวนเมื่ อ เริ่ ม แรกตำมที่ ต กลงไว้ใ นสั ญ ญำบวกจ ำนวนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำร
เปลี่ยนแปลงสัญ ญำอันเกิ ดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรี ยกร้ องค่ำเสี ยหำย หรื อกำรจ่ำยเงินเพื่อจูงใจหำกมี ควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะก่อให้เกิดรำยได้และสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้ค่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้สำเร็ จตำมสัญญำตลอดช่วงเวลำโดยโอนอำนำจควบคุมสิ นทรัพย์ที่เกิดจำก
กำรก่อสร้ำงให้กับลูกค้ำ รำยได้ค่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู ้ด้วยวิธีปัจจัยนำเข้ำซึ่ งคำนวณจำกสัดส่ วนของต้นทุนของ
สัญญำที่เกิดขึ้นในกำรทำงำนจนถึงปัจจุบนั กับประมำณกำรต้นทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดกำรณ์ไว้วิธีกำรดังกล่ำว
ถือเป็ นวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรสะท้อนภำพกำรโอนบริ กำร
หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้ค่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่ำ
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำที่เกิดขึ้นและมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่อสร้ำง
เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่ตน้ ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งสิ้ นจะสู งกว่ำรำยได้ค่ำก่อสร้ำงทั้งสิ้ น กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินและเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ในกำรเรี ยกเก็บเงินลูกค้ำสำหรับกำรก่อสร้ำงตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน เมื่อบรรลุข้ นั ตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ ง ลูกค้ำจะได้รับใบแจ้งรั บรองงำนที่ ทำสำเร็ จซึ่ งลงนำมรับ รองโดยผูป้ ระเมิ นอิสระและใบแจ้งหนี้
สำหรับขั้นตอนที่ทำสำเร็ จ กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำงำนที่ ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินและแสดงรำยกำร
เป็ นส่ วนหนึ่งของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และจำนวนดังกล่ำวจะถูกจัดเป็ น
ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อมีกำรส่ งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้ำ หำกจำนวนที่เรี ยกเก็บเงินมีจำนวนเกินกว่ำรำยได้ที่ได้รับรู ้ไว้ตำม
วิธีปัจจัยนำเข้ำ บริ ษทั ฯ จะบันทึกส่ วนต่ำงเป็ นเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงและแสดงรำยกำรเป็ นเงินรับล่วงหน้ำ
ค่ำก่อสร้ำงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ตอ้ งทำในอนำคตรับรู ้เป็ นงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ค) รำยได้จำกกำรบริ กำร รับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรเสร็จสิ้นและส่งมอบงำน
ง) ดอกเบี้ยรับและรำยได้อื่นบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง
5.15 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง
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5.16 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องในกำรรวมธุรกิจ หรื อ รำยกำร
ที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำปี ที่ต้อง
เสี ยภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่ คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ รำยงำน ตลอดจนกำรปรั บปรุ งทำงภำษีที่
เกี่ยวกับรำยกำรในปี ก่อน ๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ นและจำนวนที่ ใช้เพื่ อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชี จะไม่ถูกรับ รู ้ เมื่ อเกิ ด จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวต่อไปนี้ กำรรับรู ้ ค่ำควำมนิ ยมในครั้ งแรก กำรรับ รู ้สินทรั พย์ห รื อหนี้ สิน ในครั้งแรก ซึ่ งเป็ นรำยกำรที่ ไม่ใช่
กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนทำงบัญชีหรื อทำงภำษีและผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ หำกเป็ นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดย
ใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรกำหนดมู ล ค่ ำของภำษี เงิ น ได้ปั จจุ บัน และภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ฯ ต้อ งค ำนึ งถึ งผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระ บริ ษทั ฯ เชื่อว่ำ
ได้ต้งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปัจจัย
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและ
ข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ ในอนำคต ข้อมูลใหม่ ๆ อำจจะทำให้ บริ ษทั ฯ
เปลี่ยนกำรตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ควำมเพียงพอของภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
จะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี ส ำมำรถหั ก กลบได้เมื่ อ กิ จ กำรมี สิ ท ธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงิน
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดียวกันสำหรับหน่ วยภำษีเดียวกันหรื อหน่ วยภำษีต่ำงกัน สำหรั บ
หน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อ
ตั้งใจจะรั บ คืนสิ น ทรั พย์และจ่ำยชำระหนี้ สิ น ในเวลำเดี ยวกัน สิ น ทรั พย์ภำษีเงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชี จะบัน ทึ กต่อเมื่ อ
มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวดังกล่ำว สิ น ทรั พ ย์ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญ ชี จ ะถูกทบทวน ณ ทุ กวัน ที่ รำยงำนและจะถูกปรั บ ลดลงเท่ ำที่
ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
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5.17 ข้อมูลจาแนกส่วนงาน
ส่ วนงำนทำงธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของแต่ละส่ วนงำนทำงธุรกิจซึ่ งมีควำมเสี่ ยง และผลตอบแทน
ที่ แ ตกต่ ำงกัน ส่ ว นงำนทำงภู มิ ศ ำสตร์ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ำรภำยใต้ส ภำพแวดล้อ มเศรษฐกิ จ ที่
เฉพำะเจำะจงซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ แตกต่ำงของส่ วนที่ ด ำเนิ น งำนภำยใต้สภำพแวดล้อ มทำง
เศรษฐกิจอื่น
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ งำนก่อสร้ำง, ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ,
จำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ งำนก่อสร้ำง และที่ปรึ กษำงำนก่อสร้ำง ซึ่งสัดส่ วนรำยได้ถึงร้อยละ 10 ของรำยได้รวม งบกำรเงิน
รวมของกลุ่มบริ ษทั จึงได้นำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมสัดส่วนงำนธุรกิจดังกล่ำว
5.18 กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่
ออกในระหว่ำงปี
5.19 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รำยกำรที่ มีมูลค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึ กโดยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิดรำยกำร
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็ นเงินบำท
ตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวแสดงรวมไว้เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย
ในกำไรหรื อขำดทุน
5.20 รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจำกนี้บุคคล
หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอำนำจ
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว
ซึ่งมีอำนำจชักจูงหรื ออำจชักจูงให้ปฏิบตั ิตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรื อมีอิทธิ พล
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
5.21 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญ ญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ ยน
โดยกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนในอนำคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ำยชำระ กำไร
หรื อขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำ
หรื อเมื่อสัญญำสิ้นสุ ดลงตำมอำยุ
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5.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ ำยเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่อ ยใช้ร ำคำเสนอซื้ อ ขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ อ งในกำรวัด มู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำด
ที่ มี สภำพคล่องส ำหรั บสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ที่ มี ลกั ษณะเดี ยวกัน หรื อไม่ สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มี
สภำพคล่องได้ บริ ษ ัท ฯ และบริ ษทั ย่อยจะประมำณมูลค่ ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิ น มูลค่ ำที่ เหมำะสมกับ
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ น
สำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจำ
5.23 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรบัญชี ของบริ ษทั ฯ ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
และตั้งสมมติ ฐำนหลำยประกำรซึ่ งมี ผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งกำรแสดงรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี
ประมำณกำรและสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องขึ้นอยูก่ บั ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำร
ของผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้นผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจมี ควำมแตกต่ำงไปจำก
ประมำณกำรนั้น โดยประมำณกำรทำงกำรบัญชีที่สำคัญมีดงั ต่อไปนี้
5.23.1 รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ
ในกำรระบุ ภ ำระที่ ต้อ งปฏิ บัติ ใ นกำรส่ ง มอบสิ น ค้ำหรื อ บริ ก ำรให้ กับ ลู ก ค้ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำที่ ทำกับลูกค้ำเพื่อพิจำรณำว่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำร
แต่ละรำยกำรถือเป็ นภำระที่ แยกจำกกันหรื อไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบันทึ กสิ นค้ำหรื อบริ กำรแต่ละรำยกำร
แยกจำกกัน ก็ต่อเมื่อสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำวสำมำรถระบุได้ว่ำแยกจำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรอื่นในสัญญำ และ
ลูกค้ำได้รับประโยชน์จำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้น
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การกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้
ในกำรกำหนดจังหวะเวลำของกำรรับรู ้รำยได้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและ
รำยละเอียดของสัญญำที่ทำกับลูกค้ำเพื่อพิจำรณำว่ำภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั เสร็ จสิ้นตลอดช่วงเวลำหนึ่งหรื อเสร็จ
สิ้ น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง ทั้ง นี้ กิ จ กำรจะรั บ รู ้ ร ำยได้ต ลอดช่ ว งเวลำหนึ่ ง เมื่ อ เป็ นไปตำมเงื่ อ นไขข้อ ใด
ข้อหนึ่งต่อไปนี้
- ลูกค้ำได้รับและใช้ประโยชน์จำกผลของกำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรในขณะที่กิจกำรปฏิบตั ิงำน
- กำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่ลูกค้ำควบคุมในขณะที่สร้ำงสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว หรื อ
- กำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่กิจกำรสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจกำรมี
สิ ทธิในกำรรับชำระสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนที่เสร็ จสิ้นถึงปัจจุบนั
ในกรณี ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขข้ำงต้น กิจกำรจะรับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประเมินว่ำภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้นลงเมื่อใด
ในกำรคำนวณรำยได้ที่รับรู ้ตลอดช่วงระยะเวลำหนึ่ง ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรวัดระดับควำมก้ำวหน้ำ
ของงำนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิ บัติงำนของกิ จกำรตำมภำระที่ ต้องปฏิ บัติให้ เสร็ จสิ้ น ซึ่ งคำนวณโดย
อ้ำงอิงข้อมูลจำกผูค้ วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริ ษทั และกำรรับรองควำมสำเร็ จของงำนโดยลูกค้ำ
5.23.2 ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำงและประมำณกำรผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่อสร้ำง บริ ษทั ฯ ประมำณ
กำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ ำงและนำมำคำนวณจำนวนและ
มูลค่ ำวัส ดุ ก่ อสร้ำงที่ ต้องใช้ในโครงกำรดังกล่ ำว รวมถึ งค่ำแรง ค่ำใช้จ่ ำยอื่น ๆ ที่ ต้อ งใช้ในกำรให้ บ ริ กำร
ก่ อสร้ ำงจนเสร็ จ ประกอบกับกำรพิ จำรณำถึ งแนวโน้มของกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำวัสดุ ก่อสร้ ำง ค่ำแรง และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ บริ ษทั ฯ จะทำกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และทุกครำวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้น
จริ งแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ พิจำรณำผลขำดทุนสำหรั บ
โครงกำรก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมดกับมูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
ของแต่ละโครงกำร
5.23.3 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลื อ รวมถึ งต้นทุนกำรรื้ อถอน เมื่ อเลิ กใช้งำนของอำคำรและอุป กรณ์ และต้องทบทวนอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน
ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กำรคำดกำรณ์ รำยได้แ ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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5.23.4 ค่ำควำมนิยม และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในกำรบันทึ กและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบ
กำรด้อ ยค่ ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งประมำณกำรกระแสเงิ น สดที่ ค ำดว่ ำจะได้รั บ ในอนำคต
จำกสิ นทรัพย์ หรื อหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด รวมทั้งกำรเลื อกอัตรำคิดลดที่ เหมำะสมในกำร
คำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
5.23.5 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริ ษทั
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
5.23.6 ผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ แ ละผลประโยชน์ ร ะยะยำวอื่ น
ของพนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนั ก งำน ประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งต้อ งอำศัย ข้อ สมมติ ฐ ำนต่ ำ ง ๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงใน
จำนวนพนักงำน เป็ นต้น
5.23.7 สัญญำเช่ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า – กลุ่มบริ ษัทใน
ฐานะผู้เช่ า
ในกำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริ ษทั มีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลื อกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ ำหรื อยกเลิ กสัญ ญำเช่ำ โดยคำนึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่ งจูงใจในทำงเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ใช้สิทธิ เลือกนั้น ภำยหลังจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล กลุ่มบริ ษทั จะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่ งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและส่ งผลต่อควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้
สิ ทธิเลือก
การจัดประเภทของสัญญาเช่ า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลย
พิ นิ จ ในกำรประเมิ น เงื่ อ นไขและรำยละเอี ย ดของสั ญ ญำเพื่ อ พิ จ ำรณำว่ ำกลุ่ ม บริ ษ ัท ได้โ อนควำมเสี่ ย ง
และผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้
โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์ กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ ไว้ของ
กลุ่มลูกค้ำที่มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์
ในอดี ตและกำรคำดกำรณ์ สภำวะเศรษฐกิ จของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่ งบอกถึ งกำรผิดสัญ ญำของลูกค้ำที่
เกิดขึ้นจริ งในอนำคต
5.23.8 ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ห นี้ สิ น ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรถู ก ฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ ำ เสี ย หำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ ห ำรได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ
ในกำรประเมิ น ผลของคดี ที่ถู กฟ้ องร้ องแล้ว และเชื่ อมั่นว่ำจะไม่มี ควำมเสี ยหำยที่ เป็ นสำระส ำคัญ เกิ ดขึ้ น
โดยไม่มีกำรบันทึกประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำมทำงกฎหมำยไว้ในงบกำรเงิน
6. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรธุรกิจที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตำมที่สรุ ปข้ำงล่ำงนี้ ซึ่งรำยกำรเหล่ำนี้เกิดขึ้นตำมมูลฐำนที่
ตกลงร่ วมกัน ซึ่ งมูลฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำรำยกำรบำงกรณี อำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนที่ใช้สำหรับรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อ
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
6.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์
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 กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ถือหุ้นทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุ้นทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด

ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ในบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด /
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกันในบริ ษทั ย่อย

ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ในบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) /
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
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6.2 ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด*
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวม
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด**
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

2
-

-

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

-

-

14,944,047.12
(14,944,047.12)
342,300,000.00

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

-

-

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

-

-

-

2

508,019.13
(508,019.13)
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด*
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวมทั้งหมด

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

-

-

20,081.97
760,849.33
(780,931.30)
15,000,000.00
357,300,000.00

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

* ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 เงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั้ น ในรู ป ตั๋วสั ญ ญำใช้เงิ น ครบกำหนดเมื่ อ ทวงถำมอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี (2563: อัตรำร้อยละ 6.775 ต่อปี )
**ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน ครบกำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.70 ต่อปี
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด(1)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
100,000,000.00
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
(100,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
7,328.77
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
1,366.12
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
(8,694.89)
ยอดคงเหลือปลำยปี
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

เงินกูย้ ืมบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด(2)
เงินต้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวม

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

-

185,400.00
(185,400.00)
-

-

-

-

726.36
1,420.89
(2,147.25)
-

-

-

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน กำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงตำม
อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกของธนำคำรพำณิ ชย์

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินกูย้ ืมในรู ปแบบตัว๋ สัญญำใช้เงิน กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
5.50 ต่อปี

6.3 รำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญสำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563 มีดงั นี้
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563

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

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

10,026

209,790

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

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

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

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

14,944
761

13,407
508
20

-

-

-

-

99,999

ซื้อสินค้า
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

2,735

ค่าเช่ าจ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

24

24

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

-

1

เงินปันผลรับ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
(หน่วย: บำท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
29,292,551.00
28,772,387.07
9,660,327.00
9,270,037.00
1,109,323.87
1,086,817.70
249,926.93
296,704.44
930.46
1,976.62
1,083.22
30,402,805.33
29,861,181.39
9,910,253.93
9,567,824.66

6.4 กำรค้ ำประกันหนี้สินระหว่ำงกันและอื่น ๆ
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำค้ ำประกันหนี้สินระหว่ำงกันตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 34.2
29

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
7. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
เช็คในมือ
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
273,040.45
240,483.00
376,122,450.06
441,224,294.61
219,991,497.54
53,188,589.60
43,303,124.12
596,386,988.05
537,956,491.33

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
20,000.00
19,900.00
23,271,741.64
94,164,395.90
370,255.45
357,333.63
23,661,997.09
94,541,629.53

เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวตำมที่ธนำคำรกำหนด
8. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ
915,115,672.66
914,433,281.79
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (1,647,313.75)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
913,468,358.91
914,433,281.79
มูลค่ำของงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บ
576,581,321.83
398,813,254.93
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
311,983.43
729,833.11
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ ับเหมำ
164,754,751.71
153,306,859.04
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
1,084,130.10
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
56,203,470.21
4,487,787.75
เงินทดรองจ่ำย
90,183,412.85
25,683,911.52
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
11,736,135.45
14,256,388.33
ภำษีนิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ
1,077,952.74
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
24,598,506.16
16,698,788.62
ภำษีซ้ือรอนำส่ ง
7,366,634.48
32,732,858.11
เงินมัดจำ
301,834.84
722,283.75
อื่น ๆ
239,357.98
496,747.18
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
357,858,169.95
249,115,457.41
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1,847,907,850.69 1,562,361,994.13

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
-

-

20,800.00
76,662.83
238,246.77
16,172.70
1,120.49
353,002.79
353,002.79

359,520.00
97,297.71
21,134.76
243,772.01
750.65
722,475.13
722,475.13
30

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมจำนวนวันที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
1 – 30 วัน
31 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
เกิน 365 วันขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ*
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

169,742,917.60

135,942,706.49

-

-

105,480,946.63
168,348,268.92
70,149,884.82
86,613,573.70
45,546,921.95
645,882,513.62
269,233,159.04
915,115,672.66
(1,647,313.75)
913,468,358.91

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

-

-

*ระยะเวลำรับประกันตำมสัญญำไม่เกิน 1 ปี
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลำประมำณ 30 – 90 วัน
9.

สินค้าคงเหลือ

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

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
37,249,755.96
27,573,483.51
66,367,125.36
834,845.17
35,953,101.74
26,789,295.68
40,971,129.79
23,374,336.93
180,541,112.85
78,571,961.29
(2,946,008.46)
(4,166,805.34)
177,595,104.39
74,405,155.95

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
-

31

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ตั้งเพิ่มขึ้น
โอนกลับ/ จำหน่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2564
4,166,805.34
1,908,226.47
(3,129,023.35)
2,946,008.46

2563
1,061,577.42
5,604,722.03
(2,499,494.11)
4,166,805.34

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
159,427.32
27,023.92
(186,451.24)
-

ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือแสดงอยูใ่ นต้นทุนขำย ในงบกำไรขำดทุน
10. สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยง
บริ ษทั ย่อยป้องกันควำมเสี่ ยงโดยมีวงเงินเพื่อซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็ น Forward Contract กับสถำบันกำรเงิน
บริ ษทั ย่อยทำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำหลำยสัญญำ ซึ่งสัญญำมีอำยุระหว่ำง 5 – 8 เดือน
สัญ ญำซื้ อ ที ่ธ นำคำรซื้ อ เงิน ตรำต่ำ งประเทศล่ว งหน้ำ คงเหลือ ณ วัน ที ่ 31 ธัน วำคม 2564 มี จ ำนวน 5.05 ล้ำนเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กำ และจำนวน 400.00 ล้ำนเยน ตำมลำดับ
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และกำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
สัญญาซื้อที่ธนาคารซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นงวด
285,126,159.26
ยอดคงเหลือตำมสัญญำ
283,194,750.00
กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
1,931,409.26
ผลกำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้หัวข้อสิ นทรัพย์
(หนี้สิน) ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น และได้แสดงในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ภำยใต้บญั ชี “รำยได้อื่น” หรื อ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น”
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน

สัดส่วนร้อยละ
ทุนชำระแล้ว
ของกำรลงทุน
รำคำทุน
เงินปันผลรับ
31 ธ.ค.2564 31 ธ.ค.2563 31 ธ.ค.2564 31 ธ.ค.2563 31 ธ.ค.2564 31 ธ.ค.2563 31 ธ.ค.2564 31 ธ.ค.2563

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

บำท

600,000

600,000

100

100

599,999

599,999

-

99,999

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

บำท

550,000

550,000

100

100

549,999

549,999

-

-

บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด

บำท

120,000

120,000

98.12

98.12

-

-

-

-

บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

บำท

10,000

10,000

100

100

-

-

-

-

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด

บำท

18,750

18,750

100

49

-

-

-

-

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จำกัด

เวียดนำมดอง

750,000

750,000

100

100

-

-

-

-

1,000

1,000

100

100

-

-

-

-

1,149,998

1,149,998

-

99,999

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – สุทธิ

บำท
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
11.1 ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญต่อกลุ่ม
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

บริ ษทั

บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1.88
1.88

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2564
2563
6.51

6.42

กำไร (ขำดทุน) ที่แบ่งให้กบั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยใน
ระหว่ำงปี
2564
2563
0.08

(5.24)

เงินปันผลจ่ำยให้กบั ส่วนได้
เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมใน
ระหว่ำงปี
2564
2563
-

-

ข้อมูลทำงกำรเงิ นโดยสรุ ป ก่ อนตัดรำยกำรระหว่ำงกันของแต่ละบริ ษ ัทย่อยที่ กลุ่มบริ ษ ัทไม่ได้ถือหุ้ นทั้งหมดซึ่ งมี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
2564
2563
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้ำของ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รำยได้รวม
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
งบกระแสเงินสดแบบย่อ
เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

11.39
348.69
111.93
36.05
212.10

7.69
347.62
103.01
49.15
203.15

35.24
(26.31)
8.93

27.36
(37.78)
(10.42)

21.46
(5.66)
(15.66)
0.14

8.98
(0.99)
(8.07)
(0.08)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
12. การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซื้อหุ้นสำมัญของ บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด จำนวนหุ้น 537,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็ น
จำนวนเงิน 53.75 ล้ำนบำท ภำยหลังเข้ำทำรำยกำรสัดส่ วนกำรถือหุ้นของ บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 53.33
เป็ นร้อยละ 98.12 ของทุนจดทะเบี ยน กำรลงทุนเข้ำซื้ อหุ้น ดังกล่ำว ใช้แหล่งเงินทุ นตนเองประเภทเงิ นทุน หมุน เวียน ทั้งนี้
กำรลงทุนดังกล่ำวเพื่อกำรเข้ำมีอำนำจควบคุมและมีอำนำจเต็มในกำรตัดสิ นใจ เพื่อดำเนินนโยบำยกำรทำธุรกิจให้เติบโตไปใน
ทิศทำงที่กำหนด
สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละ)
สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
53.33
ผลจำกกำรซื้อ
44.79
รวมสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
98.12
(หน่วย: บำท)
กำรเข้ำซื้อเมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้เพิ่มขึ้น
เงินจ่ำยซื้อหุ้นเพิ่ม
ส่วนเกินจำกกำรซื้อหุ้นของบริ ษทั ย่อยเพิ่ม

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

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 บริ ษทั ย่อยให้เช่ำที่ดินกับบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่งจำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่รวม 4 ไร่ โดยมีกำหนดระยะเวลำ
เช่ำ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2563 ถึง 31 มีนำคม 2566
เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ย่อยให้เช่ำที่ดินกับบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งจำนวน 4 แปลง มีเนื้ อที่รวม 1-1-0.1 ไร่ โดยมีกำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวำคม 2563 ถึง 15 ธันวำคม 2566
บริ ษทั ย่อยได้นำที่ดินรำคำทุนจำนวน 3 ล้ำนบำท ไปค้ ำประกันสิ นเชื่อกับธนำคำรพำณิ ชย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่ดินของบริ ษทั ย่อยมีมูลค่ำยุติธรรมไม่แตกต่ำงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกรำคำทุน ตำมสรุ ปรำคำประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินจำกแหล่งข้อมูลในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นมูลค่ำยุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

352,774,657.37
(3,252,787.35)
349,521,870.02
349,521,870.02

อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร
141,315,064.89
6,359,350.00
147,674,414.89
3,569,300.00
151,243,714.89

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
1,443,147,537.25
8,600,686.32
1,591,550.00
(879,200.00)
1,452,460,573.57
13,496,645.48
44,844,282.91
(2,709,684.98)
1,508,091,816.98

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
14,987,954.66
3,125,711.79
(12,522.36)
18,101,144.09
2,163,550.11
(2,345,976.00)
(152,500.00)
46,986.75
17,813,204.95

19,714,713.00
2,854,644.56
(4,128.00)
22,565,229.56
30,468.22
(1,022,540.41)
5,604.70
21,578,762.07

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
814,380.00
814,380.00
814,380.00

สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง
76,063.02
11,854,921.82
(11,348,672.05)
582,312.79
14,264,952.83
14,847,265.62

รวม
1,972,830,370.19
32,795,314.49
(13,009,909.40)
(879,200.00)
(16,650.36)
1,991,719,924.92
33,524,916.64
42,498,306.91
(3,884,725.39)
52,591.45
2,063,911,014.53
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บำท)
อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร

ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

-

(64,037,839.44)
(4,683,920.22)
(68,721,759.66)
(5,038,202.39)
(73,759,962.05)

(1,094,840,796.24)
(73,009,827.82)
791,280.00
(1,167,059,344.06)
(55,903,603.26)
(37,252,891.34)
2,558,545.98
(1,257,657,292.68)

(8,108,622.52)
(2,904,544.20)
2,289.86
(11,010,876.86)
(3,044,486.87)
950,480.00
90,357.62
(13,325.01)
(13,027,851.12)

(14,183,661.17)
(1,496,910.31)
984.03
(15,679,587.45)
(1,917,854.12)
912,651.08
(1,110.90)
(16,685,901.39)

(370,821.34)
(162,875.80)
(533,697.14)
(162,875.80)
(696,572.94)

-

(1,181,541,740.71)
(82,258,078.35)
791,280.00
3,273.89
(1,263,005,265.17)
(66,067,022.44)
(36,302,411.34)
3,561,554.68
(14,435.91)
(1,361,827,580.18)

-

-

(4,983,311.31)
(4,983,311.31)

-

-

-

-

(4,983,311.31)
(4,983,311.31)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

349,521,870.02

78,952,655.23

285,401,229.51

7,090,267.23

6,885,642.11

280,682.86

582,312.79

728,714,659.75

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

349,521,870.02

77,483,752.84

245,451,212.99

4,785,353.83

4,892,860.68

117,807.06

14,847,265.62

697,100,123.04
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

(หน่วย: บำท)
ยำนพำหนะ

รวม

4,184,226.81
4,184,226.81
4,184,226.81

1,934,765.94
1,934,765.94
1,934,765.94

709,250.00
709,250.00
709,250.00

6,050,000.00
6,050,000.00
6,050,000.00

12,878,242.75
12,878,242.75
12,878,242.75

-

(520,954.84)
(56,679.49)
(577,634.33)
(56,687.03)
(634,321.36)

(709,246.00)
(709,246.00)
(709,246.00)

(6,049,999.00)
(6,049,999.00)
(6,049,999.00)

(7,280,199.84)
(56,679.49)
(7,336,879.33)
(56,687.03)
(7,393,566.36)

4,184,226.81
4,184,226.81

1,357,131.61
1,300,444.58

4.00
4.00

1.00
1.00

5,541,363.42
5,484,676.39

กลุ่มบริ ษทั ได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จำนวน 317.20 ล้ำนบำท และ 317.20 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไปค้ ำประกัน
สิ นเชื่อกับธนำคำรพำณิ ชย์
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
15. สินทรัพย์สิทธิการใช้
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรปรั บ ปรุ ง จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 16 มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

10,471,299.68
36,397,621.62
46,868,921.30
15,548,765.83
2,345,976.00
(330,000.00)
64,433,663.13

-

(13,631,252.36)
(13,631,252.36)
(14,593,609.41)
(950,480.00)
330,000.00
(28,845,341.77)

-

33,237,668.94
35,588,321.36

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
16. สิทธิจากสัญญาขายน้าดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตัดจำหน่ำยในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
142,576,459.17
(5,665,289.74)
136,911,169.43
(5,665,289.77)
131,245,879.66

มู ล ค่ ำของสิ ท ธิ จ ำกสั ญ ญำขำยน้ ำดิ บ ถื อ ตำมรำยงำนของผูป้ ระเมิ น รำคำอิ ส ระลงวัน ที่ 23 มิ ถุ น ำยน 2559 ซึ่ งประเมิ น มู ล ค่ ำ
ของโครงกำรตำมวิธีรำยได้ โดยใช้สมมติ ฐำนจำกจำนวนปริ มำณน้ ำขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิบ ตำมระยะเวลำ
ที่เหลือของสัญญำขำยน้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หักมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ย่อยประมำณกำรระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิจำกสัญญำขำยน้ ำดิบ เริ่ มนับจำกระยะเวลำที่มี
อำนำจควบคุม และสิ้นสุ ดเมื่อหมดระยะเวลำตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน โดยค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ในกำไรหรื อ
ขำดทุนโดยวิธีเส้นตรง
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
17. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

8,311,263.49
4,021,608.88
12,332,872.37
357,872.64
(6,466,672.98)
(3,500.00)
6,220,572.03

2,721,950.00
2,721,950.00

8,311,263.49
4,021,608.88
12,332,872.37
3,079,822.64
(6,466,672.98)
(3,500.00)
8,942,522.03

ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
(โอนเข้ำ) โอนออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(7,091,941.64)
(1,155,629.01)
(8,247,570.65)
(1,320,452.81)
6,466,671.98
1,655.31
(3,099,696.17)

-

(7,091,941.64)
(1,155,629.01)
(8,247,570.65)
(1,320,452.81)
6,466,671.98
1,655.31
(3,099,696.17)

4,085,301.72

2,721,950.00

4,085,301.72

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3,120,875.86

5,842,825.86
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

6,466,672.98
6,466,672.98
(6,466,672.98)
-

ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
จำหน่ำย/ ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(6,466,671.98)
(6,466,671.98)
6,466,671.98
-

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.00
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
18. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี – สุ ทธิ

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
37,956.82
1,907,642.24
(33,506,987.83) (34,687,455.23)
(33,469,031.01) (32,779,812.99)
-

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2564 และ
2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รำยจ่ำย)/ รำยได้ใน
ณ วันที่ 1
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ส่วนของ
ณ วันที่ 31
มกรำคม 2564
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุ้น
ธันวำคม 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ค่ำใช้จ่ำยรอเรี ยกเก็บ
1,907,642.24 (1,869,685.42)
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
(34,687,455.23) 1,180,467.40
รวมสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (32,779,812.99) (689,218.02)

-

-

37,956.82

-

- (33,506,987.83)
- (33,469,031.01)
(หน่วย: บำท)

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ค่ำใช้จ่ำยรอเรี ยกเก็บ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
(35,867,922.60)
รวมสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (35,867,922.60)

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รำยจ่ำย)/ รำยได้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน
ส่วนของ
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุ้น

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563

1,907,642.24

-

-

1,907,642.24

1,180,467.37
3,088,109.61

-

- (34,687,455.23)
- (32,779,812.99)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษี เงิ นได้รอกำรตัด บัญ ชี
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

47,431,317.57

29,230,311.81

-

19,626,240.30

2,013,922.18
49,445,239.75

(1,981,069.58)
27,249,242.23

-

19,626,240.30

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้ที่ไม่ถือเป็ นรำยได้/ ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิม่
ภำษีเงินได้กำไรระหว่ำงกัน
ภำษีเงินได้จำกสัญญำต่ำงประเทศ
ภำษีจำกกำรปรับปรุ งควำมแตกต่ำงของอัตรำภำษีต่ำงประเทศ
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
260,132,051.50
36,082,394.25
20%
20%
52,026,410.30
7,216,478.85
3,891,565.77
(6,460,324.22)
1,951,406.73
1,057,107.99
(3,020,926.82)
(2,581,170.55)
49,445,239.75

3,458,669.42
(20,029,895.60)
33,686,781.01
2,917,208.55
20,032,763.38
27,249,242.23
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยจ่ำยที่ไม่ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ผลขำดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
(1,187,758.92)
195,703,622.24
20%
20%
(237,551.78)
39,140,724.45
4,000.00
66,152.40
(3,000.00)
170,399.38
237,551.78
-

(19,999,998.80)
649,817.62
114,209.03
(278,512.00)
(19,514,484.15)
19,626,240.30

19. สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
ประเภทเงินฝำก
ภำระหลักประกัน
– ออมทรัพย์
กำรรับเงินค่ำจ้ำง
ล่วงหน้ำ
– ฝำกประจำ
วงเงินกูย้ ืมและวงเงิน
หนังสื อค้ ำประกัน
สัญญำซื้อขำยน้ ำดิบ
Fleet Card
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยเกิน 1 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงำน*

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

5,882,466.35

19,464,450.62

-

-

530,181.12
7,581,801.06
665,140.17
14,659,588.70
19,916,981.08
29,010,846.74
63,587,416.52

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
23,134.76

2,000.00
11,970,057.16
11,972,057.16
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
* เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงำน
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ระหว่ำง
เครื่ องจักร
ก่อสร้ำง
รวม
ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

44,844,282.91
(44,844,282.91)
-

2,431,275.47
(2,431,275.47)
-

47,275,558.38
(47,275,558.38)
-

(35,305,501.22)
(1,947,390.12)
37,252,891.34
-

-

(35,305,501.22)
(1,947,390.12)
37,252,891.34
-

9,538,781.69
-

2,431,275.47
-

11,970,057.16
-

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
รวม

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2564
2563
MOR
MOR
2.00 – 3.40 2.00 – 3.40
-

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
4,737,454.58
6,828,243.09
51,937,500.00 77,276,665.67
67,992,102.50 61,071,115.36
124,667,057.08 145,176,024.12

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2564
2563
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
77,276,665.67
74,593,528.12
(99,932,693.79)
51,937,500.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่งจำนวน 4.74 ล้ำนบำท และ 6.83
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำร้อยละ MOR ต่อปี โดยกลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 47.00 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้กูย้ ืมระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งในรู ปแบบตัว๋ สัญญำใช้เงิน โดยมีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.00 – 3.40 ครบกำหนดจ่ำยคืนภำยในเดือนกุมภำพันธ์และมีนำคม 2565
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิตและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ค้ ำประกันโดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์
เว็บ สตูดิโอ จำกัด และบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุขอ้ 34.2
21. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เช็คจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
รำยได้รับล่วงหน้ำตำมสัญญำบริ กำร
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำเช่ำที่ดิน
รำยได้รับล่วงหน้ำ

818,690,894.11
115,661,865.70
19,847,428.08
4,704,286.71
109,097,520.04
512,500.00
178,634.32
3,476.25

482,393,490.46
122,438,338.90
27,267,395.18
40,543.87
95,446,812.23
600,000.00
78,504.71
-

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง
ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนด
อื่น ๆ
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

12,713,158.11
2,674,308.39
446,749.31
19,188,438.83
6,461,981.78
30,738,603.69
3,337.50
1,140,923,182.82

6,476,873.76
9,499,572.65
22,974,894.03
2,430,788.27
4,910,279.91
30,215,365.53
320,882.50
805,093,742.00

23,127.49
69,147.16
1,729,340.00
786,532.09
2,608,146.74

32,554.15
76,637.60
1,950.00
301,013.54
412,155.29

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
บุคคลและกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืม
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

48,033,076.75
31,727,260.58
79,760,337.33

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

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

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็ นเงินกู้ยืมในรู ปตั๋วสัญ ญำใช้เงินครบกำหนดชำระเมื่ อทวงถำม อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 – 7.75 ต่อปี
23. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
47,901,768.19
61,419,431.80
(13,500,000.00) (13,517,663.52)
34,401,768.19
47,901,768.28

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
61,401,768.28
(13,500,000.09)
47,901,768.19

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
บวก เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
หัก จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

เงินกูย้ ืมระยะยำวมีรำยละเอียด อัตรำดอกเบี้ยและระยะเวลำชำระคืนสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

วงเงิน
1

วงเงิน
(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
210
210

ระยะเวลำ

กันยำยน 2560 – ธันวำคม 2567

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
MLR ต่อปี

-

-

-

-

-

-

กำรชำระหนี้
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2561
– 2563 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 900,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561
– 2563 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 900,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2564
– 2565 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 1,500,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564
– 2565 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 1,500,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2566
– 2567 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 2,000,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566
– 2567 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 2,000,000 บำท และต้อง
ชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จสิ้น
ภำยในเดือนธันวำคม 2567

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิน วงเงิน 210 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ ย MLR ต่อ ปี มีหลัก ประกันกำรกูย้ ืม ได้แก่ ที่ดินของ
บริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 13,14) เงินฝำกประจำของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 19) กรรมกำรของบริ ษ ัทย่อยร่ วมค้ ำประกันและมอบ
อำนำจกำรรับเงินจำกบริ ษทั แห่ งหนึ่ งให้แก่ผูใ้ ห้กู้
สัญญำเงินกูย้ ืมข้ำงต้นมีขอ้ กำหนดบำงประกำรที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล กำรรักษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
กำรให้บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกูย้ ืมเงิน กำรก่อหนี้ สินเพิ่มและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถ้ ือหุ้น เป็ นต้น
49

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
24. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
187,736,418.24
2,105,114.26
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
10,471,299.68
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
187,736,418.24
12,576,413.94
ณ วันที่ 1 มกรำคม
18,202,672.22
316,340,675.22
เพิ่มขึ้น
(1,837,562.57)
(16,693,053.60)
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ย
(89,850,366.89)
(124,487,617.32)
เงินจ่ำยชำระ
114,251,161.00
187,736,418.24
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
(88,358,271.99)
(62,697,180.25)
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
25,892,889.01
125,039,237.99
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ – สุ ทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำดังนี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
ระยะเวลำที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลำที่เกินกว่ำ 5 ปี
รวม

2564
109,602,572.63
4,648,588.37
114,251,161.00

2563
180,889,381.63
6,847,036.61
187,736,418.24
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
25. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบกำไรขำดทุน
และกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน
ยอดคงเหลือต้นปี
22,586,534.94
ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำร – เงินชดเชย
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
3,711,760.99
ต้นทุนดอกเบี้ย
455,414.05
ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์
5,687,457.07
(498,600.00)
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
31,942,567.05
ยอดคงเหลือสิ้นปี

31 ธันวำคม 2564
ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น

รวม

31 ธันวำคม 2563
เงินชดเชยเมื่อ ผลประโยชน์
ออกจำกงำน
ระยะยำวอื่น

รวม

2,384,318.93

24,970,853.87

21,507,010.12

2,555,237.80

24,062,247.92

962,292.80
22,687.19

4,674,053.79
478,101.24

10,361,486.25
3,389,863.88
744,720.09

735,475.38
73,605.75

10,361,486.25
4,125,339.26
818,325.84

(970,000.00)
2,399,298.92

5,687,457.07
(1,468,600.00)
34,341,865.97

109,906.63
(13,526,452.03)
22,586,534.94

109,906.63
(980,000.00) (14,506,452.03)
2,384,318.93 24,970,853.87
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2564
เงินชดเชยเมื่อ ผลประโยชน์
ออกจำกงำน
ระยะยำวอื่น
ยอดคงเหลือต้นปี
5,134,714.00
ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
305,096.98
ต้นทุนดอกเบี้ย
69,629.98
ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์
1,591,548.05
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
7,100,989.01
ยอดคงเหลือสิ้นปี

รวม

31 ธันวำคม 2563
เงินชดเชยเมื่อ ผลประโยชน์
ออกจำกงำน
ระยะยำวอื่น

รวม

76,202.97

5,210,916.97

5,363,273.36

77,832.31

5,441,105.67

(44,714.94)
749.99

260,382.04
70,379.97

335,070.00
192,604.50

41,272.45
2,098.21

376,342.45
194,702.71

(15,000.00)
17,238.02

1,591,548.05
(15,000.00)
7,118,227.03

591,326.17
(1,347,560.03)
5,134,714.00

(45,000.00)
76,202.97

591,326.17
(1,392,560.03)
5,210,916.97

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
รวม
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

1,190,314.56
63,265.78
3,533,888.78
364,685.91
5,152,155.03

897,307.50
92,066.66
3,542,192.91
412,098.03
4,943,665.10

5,687,457.07

109,906.63
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
รวม
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

80,835.08
249,926.93
330,762.01

271,046.70
299,998.46
571,045.16

1,591,548.05

591,326.17

ข้อ สมมติฐ ำนที ่ส ำคัญ ในกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ที ่ใ ช้ใ นกำรค ำนวณประมำณกำรหนี้ สิ น
ผลประโยชน์ของพนักงำนมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรลำออก
เกษียณอำยุ

31 ธันวำคม 2564
1.20 – 3.03
3.65 – 6.69
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี

31 ธันวำคม 2563
1.49 – 2.45
3.41 – 7.79
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรลำออก
เกษียณอำยุ

31 ธันวำคม 2564
1.20
6.04
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี

31 ธันวำคม 2563
1.28
5.07
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
กำรวิเครำะห์ค วำมอ่อ นไหวของข้อ สมมติฐ ำนหลัก ในกำรตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งมีผ ลกระทบเพิ่ม ขึ้ น (ลดลง)
ต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน

(หน่วย: บำท)
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรณี อตั รำเพิ่มขึ้น
กรณี อตั รำลดลง
กรณี อตั รำเพิ่มขึ้น
กรณี อตั รำลดลง
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
(1,566,841.00)
1,704,450.00
(154,272.00)
160,473.00
1,550,257.00
(1,445,684.00)
151,755.00
(147,539.00)
(1,774,057.00)
1,921,215.00
(172,819.00)
179,404.00

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เนื ่ อ งจำกเป็ นกำรยำกที ่ก ำรเปลี ่ย นแปลงข้อ สมมติฐ ำนต่ำ ง ๆ ที ่เ กิด ขึ้ น แยกต่ำ งหำกจำกข้อ สมมติฐ ำนอื ่น ซึ่ ง อำจมี
ควำมสัมพันธ์กนั
กำรวิเครำะห์ก ำรครบกำหนดของจำนวนเงิ น ผลประโยชน์ที่ต อ้ งจ่ำ ยในอนำคตก่อ นคิด ลด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564
มีรำยละเอียดดังนี้

ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

งบกำรเงินรวม
597,239.00
22,390,297.00
25,342,412.00

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
5,774,267.00
2,792,994.00

26. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี
จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
สำรองตำมกฎหมำยนี้ จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
27. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อ วัน ที่ 25 เมษำยน 2563 ที่ป ระชุมสำมัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ปี 2563 มีม ติอ นุ ม ตั ิกำรจ่ำยเงิน ปั น ผลในอัต รำหุ ้น ละ 0.06 บำท คิด เป็ น
จำนวนเงิน 39.60 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2563 ได้จ่ำยเงินปั นผลแล้ว
เมื่อ วัน ที่ 25 เมษำยน 2564 ที่ป ระชุม สำมัญ ผูถ้ ือหุ ้น ปี 2564 มีม ติอ นุ ม ตั ิกำรจ่ำยเงิน ปั น ผลในอัต รำหุ ้น ละ 0.06 บำท คิด เป็ น
จำนวนเงิน 39.60 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2564 ได้จ่ำยเงินปั นผลแล้ว
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
28. หุ้นกู้ที่ยังมิได้ ออกจาหน่ าย
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2563 มีมติอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูใ้ นวงเงินไม่เกิน
1,500 ล้ำนบำท ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ออกจำหน่ำยหุ้นกูด้ งั กล่ำว
29. กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ ำยแล้วระหว่ำงปี

กำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่ (หน่วย: บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หน่วย: หุ้น)
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท/ หุ้น)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
210,607,683.11
14,072,259.19 (1,187,758.92) 176,077,381.94
659,999,862
659,999,862
659,999,862
659,999,862
0.319
0.021
(0.002)
0.267

30. ข้ อมูลแยกตามส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้น ำเสนอข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น จ ำแนกตำมส่ วนงำนธุ ร กิ จ โดยพิ จ ำรณำจำกระบบกำรบริ ห ำร กำรจัด กำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดส่วนงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน และสิ นทรัพย์ตำมส่วนงำน รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงำน หรื อที่สำมำรถปันส่วน
ให้กบั ส่วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รำยได้อื่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร และต้นทุนทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีกำรดำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนำม
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
รำยละเอียดข้อมูลแยกตำมส่วนงำนดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ2563 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้ค่ำก่อสร้ำง
กำรขำยวัสดุก่อสร้ำง
กำรบริ หำรจัดกำร
วิศวกรรมและก่อสร้ำง
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ
และกำรบริ หำรงำน
ทรัพยำกรน้ ำ
(EPC)
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รวมรำยได้
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนขำยและต้นทุนให้บริ กำร
กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น
รายได้และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
รำยได้อื่น
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

813
813
813
(557)
256

634
634
634
(521)
113

105
147
252
252
(215)
37

152
27
179
179
(170)
9

35
35
35
(14)
21

139
139
139
(89)
50

1,073
1,073
1,073
(958)
115

1,181
1,181
1,181
(1,064)
117

รวม
2564

2563

953
1,220
2,173
2,173
(1,744)
429

925
1,208
2,133
2,133
(1,844)
289

33
(6)
(182)
(14)
260
(49)
211

5
(5)
(222)
(13)
(18)
36
(27)
9
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์จำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ดังนี้
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม

31 ธ.ค.64
697
2,863
3,560

31 ธ.ค.63
729
2,438
3,167
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์
รำยได้จำกกำรขำยจำแนกตำมส่ วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
รำยได้จำกส่วนงำน
ประเทศไทย
1,743.82
1,605.14
8.92
ต่ำงประเทศ
428.84
527.66
2,172.66
2,132.80
8.92
กาไรขั้นต้ นของแต่ ละส่ วน
งำนภูมิศำสตร์เกิดขึ้นจำกยอดขำยหักด้วยต้นทุนขำย ซึ่งคำนวณจำกกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั สิ นทรัพย์อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ สิ นค้ำคงเหลือ และอื่น ๆ
ลูกค้ารายใหญ่
งบเฉพำะกิจกำร
ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 มี ลู กค้ำรำยใหญ่ จ ำนวน 3 รำย จำกกำรจ ำหน่ ำยในประเทศเป็ นรำยได้จำก
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสำหกรรมกล้อง และอุตสำหกรรมเครื่ องปรับอำกำศ จำนวนเงิน 1.29 ล้ำนบำท
บริ ษทั ย่อย
ลูกค้ำรำยใหญ่สำหรับ ปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2564 จำนวน 2 รำย เป็ นรำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมสัญญำก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำ และสัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขยะจำนวนเงิน 202.72 ล้ำนบำท และ 218.48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ลูกค้ำรำยใหญ่สำหรับ ปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 1 รำย เป็ นรำยได้จำกสัญ ญำก่อสร้ ำงต่ำงประเทศจำนวนเงิน
481.12 ล้ำนบำท
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
31. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญดังนี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนจำกกำรให้บริ กำร
และต้นทุนจำกกำรขำย
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำ
ระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1,186,579,628.42

1,323,237,920.50

-

-

(18,558,305.67)
279,349,149.76
304,630,732.06
82,560,612.59
1,320,452.81

(13,317,921.14)
240,020,695.99
270,214,771.24
98,075,462.31
1,155,629.01

13,405,587.01
2,004,077.15
-

4,818,053.93
16,405,196.75
2,501,043.02
-

32. รายได้ อื่น และค่าใช้ จ่ายอื่น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
งบเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
รายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับจำกกำรให้กยู้ ืม – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำยได้เงินปันผล
กำไรจำกกำรขำยสิ นทรัพย์
รำยได้อื่น
รวม
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ขำดทุนจำกกำรขำยสิ นทรัพย์
รวม

25,345,847.39
29,510.17
7,836,607.78
33,211,965.34

5,293,105.35
5,293,105.35

15,704,896.45
2,372,124.59
3,332.96
51,544.03
18,131,898.03

13,935,143.11
8,185,808.83
99,999,994.00
98,444,575.22
360,725.18
220,926,246.34

-

11,430,384.38
1,653,267.33
13,083,651.71

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
33. คดีความ
บริ ษทั ย่อยได้ออกตัว๋ สัญญำใช้เงินจำนวน 31 ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรกูย้ ืมให้แก่ผใู ้ ห้กูร้ ำยหนึ่งซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นเดิมเป็ นจำนวน
เงินรวม 44,933,076.75 บำท มีอตั รำดอกเบี้ย 5.50-7.75 ต่อปี (หมำยเหตุ 22)
วันที่ 18 ธันวำคม 2563 ผูใ้ ห้กูไ้ ด้ยื่นฟ้องต่อศำลแพ่งพระโขนงให้จ่ำยชำระหนี้ตำมตัว๋ สัญญำใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยรวมจำนวน
ทั้งสิ้น 71,970,957.24 บำท
วันที่ 12 มีนำคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้ต่อสู ้คดีว่ำหนี้ดงั กล่ำวยังไม่ถึงกำหนดชำระจึงไม่มีสิทธิ ฟ้องร้องเรี ยกให้ชำระขอให้ศำล
พิพำกษำยกฟ้องคดีน้ ี
เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2564 ศำลแพ่งพระโขนงได้พิพำกษำให้บริ ษทั ย่อยชำระเงิน 71,970,957.24 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5
ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 44,933,076.75 บำท และให้ชดใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมศำลแทนผูใ้ ห้กู้ โดยกำหนดค่ำทนำยควำมจำนวน
200,000 บำท
โดยบริ ษทั ย่อยได้ยื่นคำฟ้องอุทธรณ์คดั ค้ำนคำพิพำกษำของศำลแพ่งพระโขนง พร้องทั้งบริ ษทั ย่อยได้ยื่นขอทุเลำกำรบังคับคดี
ต่อศำลอุทธรณ์ และคดีอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลอุทธรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกเจ้ำหนี้ ตวั๋ สัญญำใช้เงินและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยแล้วจำนวนทั้งสิ้ น 74,877,745.51
บำท ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั เชื่อว่ำจำนวนเงินดังกล่ำวเพียงพอต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบนั แล้ว
34. หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
34.1 ภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้ างผู้รับเหมา
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำงที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย: บำท)

สัญญำก่อสร้ำง

มูลค่ำตำมสัญญำ
1,961,978,204.41

งบกำรเงินรวม
จ่ำยชำระ
350,382,865.65

คงเหลือ
1,611,595,338.76
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
34.2 การคา้ ประกันหนีส้ ินระหว่างกันและอื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำค้ ำประกันระหว่ำงกัน
บริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จำกัด
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 บริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จำกัด มี ภำระผูกพันตำมหนังสื อค้ ำประกัน เพื่อค้ ำประกันงำน
ก่อสร้ำงจำนวน 200.06 ล้ำนบำท โดยมีหลักประกันจำกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
1) บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
2) บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
3) บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
4) บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด จำนำหุ้นสำมัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 13,600,000 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินภำยใต้สัญญำ
ปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ให้แก่บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันกำรรั บเงิน ค่ำจ้ำงล่วงหน้ำตำมสัญญำรั บเหมำ
ก่อสร้ำงให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
34.3 หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
ในระหว่ำงปี 2564 บริ ษทั ย่อยมี ภำระผูกพันที่ อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรที่ ได้รับแจ้งจำกผูว้ ่ำจ้ำงให้ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับ
ค่ำเสี ยหำยจำกกำรบริ หำรจัดกำร ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรบริ ษทั ย่อยได้พิจำรณำจำกภำระผูกพันดังกล่ำวแล้วคำดกำรณ์ ว่ำ
ภำระผูกพันข้ำงต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ย่อย เนื่องจำกยังไม่ได้รับมอบงำนจำกผูร้ ับเหมำ อีกทั้งกำรรับประกัน
ของผูร้ ับเหมำจะเริ่ มเมื่อได้รับมอบงำน
35. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงอันเกี่ยวเนื่ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนในตลำด และจำกกำรที่คู่สัญญำ
ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั จะพิจำรณำใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสม เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับบัญชี ลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนด
ให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงคำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญ
จำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯ ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมี
อยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่ บริ ษ ัทฯ อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สิ นเชื่ อคือมู ลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ ที่ แสดงอยู่
ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยเนื่ องจำกมีเงินฝำกธนำคำรและเงินกู้ยืมจำกธนำคำร
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ย
คงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน:
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด

มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

8,777,122.35
8,777,122.35

-

376,122,450.06
5,882,466.35
382,004,916.41

220,264,537.99
1,847,907,850.69
48,927,827.82
2,117,100,216.50

596,386,988.05
1,847,907,850.69
63,587,416.52
2,507,882,255.26

51,937,500.00
-

-

4,737,454.58

67,992,102.50
1,140,923,182.82

124,667,057.08
1,140,923,182.82

-

-

13,500,000.00

-

13,500,000.00

48,033,076.75
99,970,576.75

-

88,358,271.99
34,401,768.19
25,892,889.01
166,890,383.77

31,727,260.58
1,240,642,545.90

88,358,271.99
79,760,337.33
34,401,768.19
25,892,889.01
1,507,503,506.42

62

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน:
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

441,224,294.61
22,964,630.54
464,188,925.15

96,732,196.72
1,562,361,994.13
61,152,438.09
1,720,246,628.94

537,956,491.33
1,562,361,994.13
84,117,068.63
2,184,435,554.09

77,276,665.67
-

-

6,828,243.09
-

61,071,115.36
805,093,742.00

145,176,024.12
805,093,742.00

-

-

13,517,663.52

-

13,517,663.52

77,276,665.67

-

62,697,180.25
48,033,076.75
47,901,768.28
125,039,237.99
304,017,169.88

28,746,873.32
894,911,730.68

62,697,180.25
76,779,950.07
47,901,768.28
125,039,237.99
1,276,205,566.23
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน:
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

-

-

23,271,741.64
357,300,000.00
380,571,741.64

390,255.45
353,002.79
23,134.76
766,393.00

23,661,997.09
353,002.79
357,300,000.00
23,134.76
381,338,134.64

หนี้สินทำงกำรเงิน:
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

-

-

-

2,608,146.74
2,608,146.74

2,608,146.74
2,608,146.74
(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน:
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

-

-

94,164,395.90
312,300,000.00
406,464,395.90

377,233.63
722,475.13
20,081.97
11,972,057.16
13,091,847.89

94,541,629.53
722,475.13
312,320,081.97
11,972,057.16
419,556,243.79

หนี้สินทำงกำรเงิน:
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

-

-

-

412,155.29
412,155.29

412,155.29
412,155.29
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษ ัทมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อขำยเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษ ัทได้พิ จำรณำ
ใช้นโยบำยเน้นควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในบำงช่วงเวลำ กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำ
ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งมีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทมี ยอดคงเหลื อที่ มีสำระสำคัญของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ เป็ น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งไม่ได้มีกำรทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย: ล้ำน)
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
สกุลเงิน:
ดอลลำร์สหรัฐ
ยูโร
เยน
เวียดนำมดอง

5.36
0.24
45.03

9.75
0.34
-

หนี้สินทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
4.43
225.30
-

4.05
-

(หน่วย: ล้ำน)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
สกุลเงิน:
ดอลลำร์สหรัฐ

-

0.59

-

-

การกาหนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชี และกำรเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กำหนดให้มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน
และไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึ ง รำคำที่ จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินในรำยกำร
ที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ วัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำและ/ หรื อกำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่บนั ทึก
ไว้ในบัญชี
มู ลค่ ำยุติ ธรรมของเงิ นกู้ยืมระยะยำวเป็ นมู ลค่ ำที่ ใกล้เคี ยงกับรำคำที่ บันทึ กไว้ในบัญชี เนื่ องจำกส่ วนใหญ่ ของเครื่ องมื อ
ทำงกำรเงินเหล่ำนี้มีดอกเบี้ยในอัตรำตลำด
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่สำมำรถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่
ให้ไว้กบั กลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจำกนี้ลูกหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
ประกอบด้วยลูกหนี้หลำยรำย ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้
36. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530
โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนด้วยจำนวนเงิ นที่ เท่ำ ๆ กันในอัตรำร้ อยละ 2 ของเงิ นเดื อนพนักงำน
กองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พนี้ มี สถำบันกำรเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำรกองทุนและจะจ่ำยให้ แก่ พนักงำนเมื่ อ
พนั กงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ ำด้วยกองทุ นของกลุ่ มบริ ษ ัทส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวำคม 2564 และ 2563
ตำมงบกำรเงินรวมได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวน 2.13 ล้ำนบำท และ 1.95 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวน 0.20 ล้ำนบำท และ 0.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
37. การบริหารจัดการทุน
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คือกำรดำรงฐำนเงินทุนที่ แข็งแกร่ งเพื่อรักษำควำมเชื่ อมั่นของผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุนเจ้ำหนี้
และตลำดเงินทุน และเพื่อกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน
ซึ่ งกลุ่ มบริ ษ ัท ก ำหนดว่ ำเป็ นผลของกิ จกรรมกำรด ำเนิ น งำนหำรด้วยส่ วนของผู ้ถื อหุ้ นทั้งหมดโดยไม่ รวมส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมและติดตำมระดับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นสำมัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 งบกำรเงิน รวมแสดงอัต รำส่ ว นหนี้ สิ น ต่อ ทุน เป็ น 0.8147: 1 และ 0.7687: 1
ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.0064: 1 และ 0.0036: 1 ตำมลำดับ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
38. การจัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของตัวเลขเปรี ยบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับกำร
จัดประเภทรำยกำรในปี ปั จจุบนั
ผลกระทบจำกกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ก่อน
จัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

729,489,250.94
2,478,196.16

จัดประเภทใหม่

(774,591.19)
774,591.19

(หน่วย : บำท)
ภายหลัง
การจัดประเภทใหม่

728,714,659.75
3,252,787.35

39. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2565 มีมติอนุ มตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น เพื ่อ พิจ ำรณ ำแ ละอ นุ ม ตั ิจ ่ำ ยเงิน ปั น ผ ลจำกผ ล ก ำไรส ะส ม ให ้แ ก่ผู ถ้ ือ หุ ้น ข อ งบ ริ ษ ทั ฯ ใน รู ป ข อ ง
เงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.06 บำท หรื อคิดเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ล้ำนบำท โดยกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ รับ
เงินปั นผลในวันที่ 21 เมษำยน 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 9 พฤษภำคม 2565
40. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565
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