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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

ควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและ
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ  ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง  ๆ ท่ี มีนัยส ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพิ นิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน  
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

 

 

 

*****/2 

 

 

 

 



 

-2- 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตอบสนองต่อเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

กำรรับรู้รำยได้งำนบริกำรตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ 
กำรวัดมูลค่ำงำน และกำรประมำณต้นทุนงำนบริกำร  
กลุ่มบ ริษัท มีงำน ก่อสร้ำงและงำนบริกำรท่ี รับ รู้รำยได ้
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
ซ่ึ งป ระมำณ จำกกำรส ำรวจท ำงกำย ภำพโดย วิศวกร 
ของกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับ
ประมำณกำรต้นทุนทั้ งหมด และบันทึกต้นทุนของงำน 
ตำมสัญญำเม่ือเกิดขึ้นจริงตำมเกณฑสิ์ทธิ  

ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองน้ี เน่ืองจำก ประมำณกำร 
ตน้ทุนงำนตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขำ้งมำก และตอ้งพิจำรณำถึง 
กำรเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของงำน ทั้ งสภำพ
เศรษฐกิจและสภำวะรำคำตลำดของวตัถุดิบและแรงงำนใน
อนำคต ทั้งน้ี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณ
กำรไว ้และมีผลกระทบต่อกำรรับรู้รำยได ้

 
 
ขำ้พเจำ้ไดท้  ำควำมเขำ้ใจและประเมินวิธีกำรประมำณกำรตน้ทุนของ
ผูบ้ริหำร โดยเฉพำะสมมติฐำนส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับค่ำตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตและผลกำรประมำณกำรของสัญญำท่ีมี
ลกัษณะและมูลค่ำใกลเ้คียงกนั เปรียบเทียบอตัรำก ำไรขั้นตน้ตั้งแต่เร่ิม
โครงกำรจนถึงปัจจุบนัเพื่อวิเครำะห์และประเมินควำมเหมำะสมของ
ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำร เยี่ยมชมโครงกำรท่ีส ำคญั สอบถำมควำม
คืบหน้ำของโครงกำรจำกวิศวกรผูค้วบคุมงำนเพื่อเปรียบเทียบและ
ประเมินควำมสมเหตุสมผลของควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงเพ่ือ
เปรียบเทียบกบักำรวดัระดบัควำมกำ้วหน้ำของงำนตำมวิธีปัจจยัน ำเขำ้ 
นอกจำกน้ี ข้ำพเจ้ำยงัได้ตรวจสอบต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ี
เกิดขึ้นจริงกับเอกสำรประกอบรำยกำร ทดสอบกำรค ำนวณระดับ
ควำมก้ำวหน้ำของงำนจำกต้นทุนก่อสร้ำงท่ีเกิดขึ้ นจริง วิเครำะห์
เปรียบเทียบขั้นระดับควำมก้ำวหน้ำของงำนท่ีประมำณโดยวิศวกร
โครงกำรกบัระดบัควำมกำ้วหน้ำของงำนท่ีเกิดจำกต้นทุนก่อสร้ำงท่ี
เกิดขึ้นจริง 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมั่น 
ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นนั้น มีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดง 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการแกไ้ข
ท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงินรวม 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู ้บ ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงิน  
ท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก 
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำน
ของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมั่นในระดับสูง 
แต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  จะสำมำรถตรวจพบข้อมูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  
และถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนั
จะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้นและ
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่
พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ขอ้ผิดพลำดเน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้ 
กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 
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• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู ้บริหำรและ 
จำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ 
ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่   
ถำ้ข้ำพเจำ้ได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบัญชีของ
ขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงินหรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้  
ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้นขำ้พเจำ้พิจำรณำ
ว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมี
ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

 

 

(นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7305 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ ์2565 



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 596,386,988.05        537,956,491.33        23,661,997.09          94,541,629.53          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 1,847,907,850.69     1,562,361,994.13     353,002.79               722,475.13               
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 6.2 -                                 -                                 357,300,000.00        312,320,081.97        
สินคา้คงเหลือ 9 177,595,104.39        74,405,155.95          -                                 -                                 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 1,931,409.26            -                                 -                                 -                                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,623,821,352.39     2,174,723,641.41     381,314,999.88        407,584,186.63        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                                 -                                 1,149,999,940.00     1,149,999,940.00     
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 3,252,787.35            3,252,787.35            -                                 -                                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 697,100,123.04        728,714,659.75        5,484,676.39            5,541,363.42            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 35,588,321.36          33,237,668.94          -                                 -                                 
สิทธิจากสัญญาขายน ้าดิบ 16 131,245,879.66        136,911,169.43        -                                 -                                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 5,842,825.86            4,085,301.72            -                                 1.00                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 37,956.82                  1,907,642.24            -                                 -                                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 63,587,416.52          84,117,068.63          23,134.76                  11,972,057.16          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 936,655,310.61        992,226,298.06        1,155,507,751.15     1,167,513,361.58     
รวมสินทรัพย์ 3,560,476,663.00     3,166,949,939.47     1,536,822,751.03     1,575,097,548.21     

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 124,667,057.08        145,176,024.12        -                                 -                                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6.2, 21 1,140,923,182.82     805,093,742.00        2,608,146.74            412,155.29               
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 13,500,000.00          13,517,663.52          -                                 -                                 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 88,358,271.99          62,697,180.25          -                                 -                                 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 22 79,760,337.33          76,779,950.07          -                                 -                                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,277,773.08          12,804,222.45          -                                 -                                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,465,486,622.30     1,116,068,782.41     2,608,146.74            412,155.29               
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 23 34,401,768.19          47,901,768.28          -                                 -                                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24 25,892,889.01          125,039,237.99        -                                 -                                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 33,506,987.83          34,687,455.23          -                                 -                                 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 34,341,865.97          24,970,853.87          7,118,227.03            5,210,916.97            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,843,788.22            27,777,409.39          -                                 -                                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 132,987,299.22        260,376,724.76        7,118,227.03            5,210,916.97            
รวมหน้ีสิน 1,598,473,921.52     1,376,445,507.17     9,726,373.77            5,623,072.26            

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้                               
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 659,999,962 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 659,999,962.00        659,999,962.00        659,999,962.00        659,999,962.00        

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้
หุน้สามญั 659,999,862 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 659,999,862.00        659,999,862.00        659,999,862.00        659,999,862.00        

ส่วนเกินมูลคา่หุน้
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 369,183,857.00        369,183,857.00        369,183,857.00        369,183,857.00        

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
  ส ารองตามกฎหมายทุนส ารองตามกฎหมาย 26 66,000,000.00          66,000,000.00          66,000,000.00          66,000,000.00          
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 753,433,839.67        588,112,965.38        431,912,658.26        474,290,756.95        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 106,877,861.96        100,780,115.74        -                                 -                                 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,955,495,420.63     1,784,076,800.12     1,527,096,377.26     1,569,474,475.95     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,507,320.85            6,427,632.18            -                                 -                                 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,962,002,741.48     1,790,504,432.30     1,527,096,377.26     1,569,474,475.95     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,560,476,663.00     3,166,949,939.47     1,536,822,751.03     1,575,097,548.21     

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 30 1,100,128,791.99      952,261,954.47         -                            8,915,258.38          
รายไดค้่าก่อสร้าง 30 1,072,528,657.06      1,180,539,567.57      -                            -                             
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 30 (785,407,658.40)        (779,841,297.53)        -                            (7,444,877.49)        
ตน้ทุนการก่อสร้าง 30 (958,085,922.18)        (1,064,330,586.37)     -                            -                             
ก ำไรขั้นต้น 429,163,868.47         288,629,638.14         -                            1,470,380.89          
รายไดอ่ื้น 32 33,211,965.34           5,293,105.35             18,131,898.03      220,926,246.34      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (6,051,606.76)            (5,196,202.60)            -                            -                             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (182,079,071.19)        (221,477,539.04)        (19,319,656.95)     (26,691,638.87)      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 32 -                                 (13,083,651.71)          -                            -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (14,113,104.36)          (18,082,955.89)          -                            (1,366.12)               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 260,132,051.50         36,082,394.25           (1,187,758.92)       195,703,622.24      
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 18 (49,445,239.75)          (27,249,242.23)          -                            (19,626,240.30)      
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 210,686,811.75         8,833,152.02             (1,187,758.92)       176,077,381.94      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 6,097,746.22             (366,362.36)               -                            -                             

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 25 (5,687,457.07)            (109,906.63)               (1,591,548.05)       (591,326.17)           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 410,289.15                (476,268.99)               (1,591,548.05)       (591,326.17)           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 211,097,100.90         8,356,883.03             (2,779,306.97)       175,486,055.77      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 210,607,683.11         14,072,259.19           (1,187,758.92)       176,077,381.94      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 79,128.64                  (5,239,107.17)            -                            -                             

210,686,811.75         8,833,152.02             (1,187,758.92)       176,077,381.94      
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 211,017,412.23         13,593,123.90           (2,779,306.97)       175,486,055.77      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 79,688.67                  (5,236,240.87)            -                            -                             

211,097,100.90         8,356,883.03             (2,779,306.97)       175,486,055.77      

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 29 0.319                         0.021                         (0.002)                   0.267                      

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

จดัสรรแลว้ ก าไร (ขาดทุน) จาก ผลต่างจากการแปลงค่า การเปล่ียนแปลง รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี
ทุนท่ีออก ส ารอง การประมาณการตาม งบการเงินท่ีเป็น ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ เงินตราต่างประเทศ ในบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 659,999,862.00    369,183,857.00     66,000,000.00     613,752,270.84    -                              -                                   -                                            -                             1,708,935,989.84    166,560,351.15     1,875,496,340.99    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2563:
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

ในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                            -                           -                            -                              -                                   101,146,478.10                    101,146,478.10     101,146,478.10       (154,896,478.10)    (53,750,000.00)        
เงินปันผลจ่าย 27 -                            -                            -                           (39,598,791.72)     -                              -                                   -                                            -                             (39,598,791.72)        -                             (39,598,791.72)        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                           14,072,259.19      (112,772.93)            (366,362.36)                 -                                            (479,135.29)           13,593,123.90         (5,236,240.87)        8,356,883.03           
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                            -                            -                           (112,772.93)          112,772.93             -                                   -                                            112,772.93            -                               -                             -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 659,999,862.00    369,183,857.00     66,000,000.00     588,112,965.38    -                              (366,362.36)                 101,146,478.10                    100,780,115.74     1,784,076,800.12    6,427,632.18         1,790,504,432.30    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2564:
เงินปันผลจ่าย 27 -                            -                            -                           (39,598,791.72)     -                              -                                   -                                            -                             (39,598,791.72)        -                             (39,598,791.72)        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                           210,607,683.11    (5,688,017.10)         6,097,746.22                -                                            409,729.12            211,017,412.23       79,688.67              211,097,100.90       
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                            -                            -                           (5,688,017.10)       5,688,017.10          -                                   -                                            5,688,017.10         -                               -                             -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 659,999,862.00    369,183,857.00     66,000,000.00     753,433,839.67    -                              5,731,383.86                101,146,478.10                    106,877,861.96     1,955,495,420.63    6,507,320.85         1,962,002,741.48    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

ก าไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ก าไร (ขาดทุน) จาก รวม
ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ การประมาณการตาม องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 659,999,862.00         369,183,857.00         66,000,000.00           338,403,492.90         -                                        -                                1,433,587,211.90     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2563:
เงินปันผลจ่าย 27 -                                -                                -                                (39,598,791.72)          -                                        -                                (39,598,791.72)         

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                176,077,381.94         (591,326.17)                      (591,326.17)               175,486,055.77        
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                -                                -                                (591,326.17)               591,326.17                       591,326.17                -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 659,999,862.00         369,183,857.00         66,000,000.00           474,290,756.95         -                                        -                                1,569,474,475.95     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2564:
เงินปันผลจ่าย 27 -                                -                                -                                (39,598,791.72)          -                                        -                                (39,598,791.72)         

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                (1,187,758.92)            (1,591,548.05)                   (1,591,548.05)            (2,779,306.97)           
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                -                                -                                (1,591,548.05)            1,591,548.05                    1,591,548.05             -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 659,999,862.00         369,183,857.00         66,000,000.00           431,912,658.26         -                                        -                                1,527,096,377.26     

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน:

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 260,132,051.50     36,082,394.25         (1,187,758.92)          195,703,622.24       

ปรับรำยกำรกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย) 

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 14,113,104.36       18,082,955.89         -                               1,366.12                  
การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (379,526.06)          (736,988.88)             (15,756,440.48)        (14,259,087.15)        
การปรับปรุงดว้ยรายไดเ้งินปันผล -                            -                               -                               (99,999,994.00)        
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (286,394,396.40)   (102,637,832.85)      348,337.58              220,657,839.55       
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (101,969,151.56)   2,049,693.96           -                               4,818,053.93           
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,438,685.47)       (29,769,162.48)        -                               112,000.00              
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 306,135,662.05     39,557,662.61         2,195,991.45           (205,205,456.05)      
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 88,413,297.18       103,763,323.12       2,004,077.15           2,501,043.02           
การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน(กลบัรายการ) 6,630,625.06         -                               -                               -                               

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมลูคา่สินคา้ (กลบัรายการ) (1,220,796.88)       3,105,227.92           -                               (159,427.32)             
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,802,355.03         15,305,151.35         330,762.01              571,045.16              
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 6,473,475.01         17,818,305.48         -                               -                               
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (609.07)                 1,653,267.33           (3,332.96)                 (98,444,575.22)        
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการเลิกใชสิ้นทรัพยไ์มห่มนุเวียน 1.00                       -                               1.00                         -                               
การปรับปรุงดว้ยคา่ใชจ่้ายในการโอนกิจการ -                            9,294,660.00           -                               -                               
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยรายการท่ีไมก่ระทบเงินสด 157,644.51            -                               -                               -                               
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) 35,322,998.76       77,486,263.45         (10,880,604.25)        (189,407,191.96)      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 295,455,050.26     113,568,657.70       (12,068,363.17)        6,296,430.28           
เงินสดรับเงินปันผล -                            -                               -                               99,999,994.00         
ดอกเบ้ียจ่าย (10,616,374.94)     (15,094,685.00)        -                               (8,694.89)                 
ดอกเบ้ียรับ 379,526.06            746,014.29              15,776,522.45         14,239,005.18         

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (29,175,590.96)     (16,080,984.13)        -                               (19,626,240.30)        
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนกังาน (1,118,800.00)       (14,506,452.03)        (15,000.00)               (1,392,560.03)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 254,923,810.42     68,632,550.83         3,693,159.28           99,507,934.24         

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน:

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,366,652.26)       (5,238,857.06)          -                               -                               
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                               -                               (350,000,000.00)      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                            (53,750,000.00)        -                               -                               
เงินสดรับจากกการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 355,055.25            746,000.00              -                               445,614,504.54       
เงินสดรับจากกการขายสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน -                            -                               10,026,000.00         -                               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,348,148.41)     (21,180,428.28)        -                               -                               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน (3,079,822.64)       (4,021,608.88)          -                               -                               
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                               15,000,000.00         169,000,000.00       
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                               (60,000,000.00)        (331,300,000.00)      
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการโอนกิจการ -                            (9,294,660.00)          -                               -                               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (32,439,568.06)     (92,739,554.22)        (34,974,000.00)        (66,685,495.46)        

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ:

เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,090,788.51)       (163,791,787.96)      -                               -                               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 74,593,528.12       194,767,647.80       -                               -                               
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            (185,400.00)             -                               (100,000,000.00)      
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืน -                            255,000,000.00       -                               -                               
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (113,432,693.88)   (171,968,753.26)      -                               -                               
เงินสดจ่ายมดัจ าตามสญัญาขายและเช่ากลบั -                            (55,000,000.00)        -                               -                               
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (89,850,366.88)     (62,887,617.31)        -                               -                               
เงินสดจ่ายเงินปันผล (39,598,791.72)     (39,598,791.72)        (39,598,791.72)        (39,598,791.72)        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (170,379,112.87)   (43,664,702.45)        (39,598,791.72)        (139,598,791.72)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 52,105,129.49       (67,771,705.84)        (70,879,632.44)        (106,776,352.94)      
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,325,367.23         (558,252.60)             -                               -                               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 58,430,496.72       (68,329,958.44)        (70,879,632.44)        (106,776,352.94)      

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นปี 7 537,956,491.33     606,286,449.77       94,541,629.53         201,317,982.47       

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 7 596,386,988.05     537,956,491.33       23,661,997.09         94,541,629.53         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ:

รายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ 6,746,300.00         1,650,000.00           -                               -                               
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนตามหน้ีสินสญัญาเช่า -                            200,000,000.00       -                               -                               
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนตามหน้ีสินสญัญาเช่า 15,548,765.83       46,868,921.30         -                               -                               
โอนท่ีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            3,252,787.35           -                               -                               

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            11,970,057.16         -                               11,970,057.16         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7
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1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจัดตั้งในประเทศไทยและเป็นบริษัท  
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีส ำนกังำนตั้งอยู่เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต ำบลดอนหัวฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรี 
จงัหวดัชลบุรี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่สูงสุดคือ บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั โดยถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 
22.12 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563: ถือหุ้นร้อยละ 22.12) 

บริษัทฯ บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั” ประกอบธุรกิจหลกัในธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้ำงทั้งใน 
และต่ำงประเทศ รวมทั้งธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนโลหะและธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำ 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2564 บริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งส ำน ักงำนบริหำรโครงกำรของบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (Project 
Management Office)ในสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม เพ่ือจดัหำวสัดุ อุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำงสำยส่งและช่องต่อขยำยใน 
Bac Lieu ตำมขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั และบริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จ ำกดั 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงิน 

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำขึ้นตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยใน
นโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกบัหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี 
ท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัฯ ไปถือปฏิบติั 
กิจกำรเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญั
ต่องบกำรเงิน 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัให้ใชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  
1 มกรำคม 2565 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ                 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

4. หลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 

4.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย ท่ีบริษทัฯ  
มีอ ำนำจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

      สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 
 31 ธนัวำคม 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 

บริษทัยอ่ยทำงตรง          
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั  ให้บริกำรในด้ำน Engineering Service 

และ  Automation Solution และให้ 
บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้ 
บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงงำน
ไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุก
ชนิด 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั   ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั)         

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  
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      สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศ 

ท่ีจดัตั้ง 
 31 ธนัวำคม 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั)        

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำดิบ  ไทย  98.12  98.12  

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั 
 

 จัดจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่
ต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงงำน
โครงสร้ำงต่ำง ๆ  ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ 
ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท ธุรกิจน ้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ 
และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำยใน
กิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือ
เพื่อใช้เพื่อจ ำหน่ำยแก่ชุมชน และ
ธุรกิจท่ี เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
แล ะ ให้ บ ริ ก ำร  อ อกแบ บ  ให้
ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรมกำรใหบ้ริกำร
งำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริกำร
ดูแลบ ำรุงรักษำ 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ ำกดั *  งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิ 
ภำพกำรสูบน ้ำ 

 ไทย  100.00  49.00  

บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จ ำกดั  ท่ี ป รึกษำงำนก่อสร้ ำง  และรับ
ก่อสร้ำงงำนโครงกำรต่ำง ๆ 

 เวียดนำม  100.00  100.00  

 

4.2 บริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัฯ กำรควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษทัฯ มีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรง 
หรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพื่อไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรม
ของบริษทัยอ่ย 

4.3 บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย 
จนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

4.4 งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
4.5 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
4.6 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน 
ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.7 ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมคือ  จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย  
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อ
หุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
  บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 
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4.8 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (เอทู) มีกำรร่วมกำรงำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกนั (Joint operation) ระหว่ำงเอทูและ
ผูร่้วมด ำเนินงำนอื่น (Other joint operators) เอทูรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำร
ของกำรด ำเนินงำนร่วมกนัตำมส่วนของตนในงบกำรเงินของกิจกำรโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศ 
ท่ีจดัตั้ง 

ส่วนไดเ้สียใน 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ร้อยละ) 

   31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

กิจกำรคำ้ร่วม บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จ ำกดั 
และ บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (ประเทศไทย)  

ก่อสร้ำง เวียดนำม    100.00 * 100.00 * 

* กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัในสัดส่วนร้อยละ 100 

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง  
ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

5.2 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ตน้ทุนของสินคำ้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยู่ใน
สถำนท่ีและสภำพปัจจุบัน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง รวมถึงกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสมโดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 

วตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และ 
จะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุกำรผลิตและตน้ทนุกำรให้บริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุน
ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย  

ส ำรองค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพจะตั้งขึ้นโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพหรือสินคำ้ท่ีเก็บไวน้ำน 

5.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุกำรท ำรำยกำร
เฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน อยำ่งไรก็ตำม 
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั  กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพื่อ
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผล
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ และเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือก
จดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนถือเป็นรำยไดอ้ื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทนุ
กำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนึงถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นไดส้ิ้นสุดลง 
หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว่้ำจะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
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กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้มีกำรยกเลิกภำระ
ผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จำก
ผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไขข้อก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็น
สำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนด
ช ำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับช ำระ และคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
โดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทั
วดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะ
ท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผล
ขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 
30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระ   กำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 
วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพ่ิมขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
อยำ่งมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำโดยพิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอื่น เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้น
เครดิตของผูอ้อกตรำสำร 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์
เกิดจำกสัญญำ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีกต่อไป 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระ
ดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 
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5.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีรำคำทุน และปรับลดด้วย 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)โดยมูลค่ำท่ีลดลงดังกล่ำวแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน  
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินรวม บนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

5.5 กลุ่มสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

กลุ่มสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีจะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีถือไวเ้พื่อขำย เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ในระดบัสูงมำกท่ีมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป โดยสินทรัพย์
(หน้ีสิน) ดงักล่ำวตอ้งมีไวพ้ร้อมขำยในสภำพปัจจุบนั และกำรขำยตอ้งมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก 

กลุ่มสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีจะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ท่ีถือไวเ้พื่อขำย แสดงดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 

5.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุนในการกูยื้ม 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา 

5.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้น
อยูใ่นสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค ์ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย์
และตน้ทุนกำรกูย้ืม 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
กบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดอ้ื่นหรือค่ำใชจ้่ำยอื่นในก ำไรหรือขำดทุน 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำร
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต  
จำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำย
ตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไร 
หรือขำดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์ 
หรือตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  อำยกุำรให้ประโยชน ์
(จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  25 – 30 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  5 – 10 
ระบบสำธำรณูปโภค  5 – 10 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  4 – 10 
ยำนพำหนะ  4 – 5 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

5.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่ำคงเหลือ (ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน
โดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำ
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะ
ให้ประโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ไดด้งัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    3 – 10   ปี 

  ไม่คิดค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่ำงติดตั้ง 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

5.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดย
สัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์
ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

16 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะส้ัน
และสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทั
บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำร
วดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

คำ่เส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ันกว่ำ ดงัน้ี 

อำคำร 2.5 – 8   ปี 
ยำนพำหนะ 3 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพย์
ดงักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสัุญญำเช่ำ จ ำนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ 
จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอน
อยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำ
แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรือ
อตัรำเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะ
เพ่ิมขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำม
บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมี
มูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 
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5.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนว่ำ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน 
กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยทรัพยสิ์น 
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์
แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะได้รับ  
ในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะท้อนมูลค่ำท่ีอำจประเมินได ้
ในตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
ท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

5.11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุน 

5.12 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี 
กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั  
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์
จำกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำน ตำมจ ำนวนปีท่ีก ำหนด ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยและผลประโยชน์ดังกล่ำว  
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

18 
 

กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้
พิจำรณำว่ำกำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำรไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำกกนั
เพื่อรวมเป็นภำระผูกพันงวดสุดท้ำย ต้นทุนบริกำรในอดีตรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกว่ำ
ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขำดของพนกังำน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรำยกำร 
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดขึ้น และรับรู้จ ำนวนสะสมในบญัชีก ำไรสะสมในส่วนของผูถื้อหุ้น 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน ใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected unit credit method) เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนั 
โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน ต้นทุนบริกำรในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิ 
จำกหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ 
ซ่ึงรวมถึงผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/ Loss) รับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนทนัที 

5.13 การประมาณการหน้ีสิน 

ประมำณกำรหน้ีสิน จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดขึ้นจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำย
หรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนัยส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดในตลำดปัจจบุนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำม
เวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

5.14 การรับรู้รายได ้

รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คำดว่ำ
จะมีสิทธิได้รับซ่ึงไม่รวมจ ำนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสำม  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม หรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิ 
จำกส่วนลดกำรคำ้ และส่วนลดตำมปริมำณ โดยมีนโยบำยดงัน้ี 

ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ให้กบั
ลูกค้ำ ส ำหรับสัญญำท่ีให้สิทธิลูกค้ำในกำรคืนสินค้ำ รำยได้จะรับรู้ในจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่  
ในระดบัสูงมำกว่ำจะไม่มีกำรกลบัรำยกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัของรำยไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รำยไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุง
ดว้ยประมำณกำรรับคืนสินคำ้ซ่ึงประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีต 
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ข) รำยไดค้่ำก่อสร้ำง 

รำยได้ค่ำก่อสร้ำงประกอบด้วยจ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวกจ ำนวนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพื่อจูงใจหำกมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดค้่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัปฏิบติัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้ส ำเร็จตำมสัญญำตลอดช่วงเวลำโดยโอนอ ำนำจควบคุมสินทรัพยท่ี์เกิดจำก
กำรก่อสร้ำงให้กับลูกคำ้ รำยไดค้่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ด้วยวิธีปัจจยัน ำเขำ้ซ่ึงค ำนวณจำกสัดส่วนของตน้ทุนของ
สัญญำท่ีเกิดขึ้นในกำรท ำงำนจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมดท่ีคำดกำรณ์ไววิ้ธีกำรดงักล่ำว
ถือเป็นวิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรสะทอ้นภำพกำรโอนบริกำร 

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดค้่ำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่ำ
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำท่ีเกิดขึ้นและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งส้ินจะสูงกว่ำรำยไดค้่ำก่อสร้ำงทั้งส้ิน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ 
ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรเรียกเก็บเงินลูกคำ้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน เม่ือบรรลุขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึง ลูกค้ำจะได้รับใบแจง้รับรองงำนท่ีท ำส ำเร็จซ่ึงลงนำมรับรองโดยผูป้ระเมินอิสระและใบแจง้หน้ี
ส ำหรับขั้นตอนท่ีท ำส ำเร็จ กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและแสดงรำยกำร  
เป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และจ ำนวนดงักล่ำวจะถูกจดัเป็น
ลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือมีกำรส่งใบแจง้หน้ีให้แก่ลูกคำ้ หำกจ ำนวนท่ีเรียกเก็บเงินมีจ ำนวนเกินกว่ำรำยไดท่ี้ไดรั้บรู้ไวต้ำม
วิธีปัจจยัน ำเข้ำ บริษทัฯ จะบนัทึกส่วนต่ำงเป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงและแสดงรำยกำรเป็นเงินรับล่วงหน้ำ 
ค่ำก่อสร้ำงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมกำรก่อสร้ำงท่ีตอ้งท ำในอนำคตรับรู้เป็นงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ค) รำยไดจ้ำกกำรบริกำร รับรู้เม่ือไดใ้ห้บริกำรเสร็จส้ินและส่งมอบงำน 

ง) ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้นบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

5.15 การรับรู้ค่าใชจ้่าย 

ค่ำใชจ้่ำยบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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5.16 การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีภำษีเงินได้ปัจจุบนัและภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจ หรือ รำยกำร
ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภำษีเงินไดปั้จจุบันไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีต้อง 
เสียภำษี โดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ ำนวนท่ีใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่ 
กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชีหรือทำงภำษีและผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ หำกเป็นไปไดว่้ำจะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล้ 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั่วครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดย 
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริษัทฯ ต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ บริษทัฯ เช่ือว่ำ 
ไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปัจจยั 
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและ 
ขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจจะท ำให้ บริษทัฯ 
เปล่ียนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 
จะกระทบต่อค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เม่ือกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน ส ำหรับ
หน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือ
ตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกัน สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือ 
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวดังกล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ี
ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 
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5.17 ขอ้มูลจ าแนกส่วนงาน 

ส่วนงำนทำงธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของแต่ละส่วนงำนทำงธุรกิจซ่ึงมีควำมเส่ียง และผลตอบแทน  
ท่ีแตกต่ำงกัน ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์แสดงให้ เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมเศรษฐกิจท่ี
เฉพำะเจำะจงซ่ึงก่อให้เกิดควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่ำงของส่วนท่ีด ำเนินงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมทำง
เศรษฐกิจอื่น 

ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ งำนก่อสร้ำง, ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำดิบ, 
จ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ งำนก่อสร้ำง และท่ีปรึกษำงำนก่อสร้ำง ซ่ึงสัดส่วนรำยไดถึ้งร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม งบกำรเงิน
รวมของกลุ่มบริษทัจึงไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมสัดส่วนงำนธุรกิจดงักล่ำว 

5.18 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ี 
ออกในระหว่ำงปี 

5.19 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำท
ตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวแสดงรวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำย 
ในก ำไรหรือขำดทุน 

5.20 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริษทัไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 
และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจ 
ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว 
ซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงให้ปฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

5.21 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน 
โดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ ก ำไร
หรือขำดทุนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำ
หรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ
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5.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯ
และบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำด  
ท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมี 
สภำพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับ 
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้น
ให้มำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบง่ออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น 
ของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจ ำ 

5.23 การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

ในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัฯ ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งต้น ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร 
และตั้งสมมติฐำนหลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งกำรแสดงรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของงวดบญัชี 
ประมำณกำรและสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งขึ้นอยูก่บัประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ถึงแมว่้ำกำรประมำณกำร
ของผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำก
ประมำณกำรนั้น โดยประมำณกำรทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 

5.23.1 รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 
ในกำรระบุภำระท่ีต้องปฏิบัติในกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช ้                    
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพื่อพิจำรณำว่ำสินคำ้หรือบริกำร  
แต่ละรำยกำรถือเป็นภำระท่ีแยกจำกกันหรือไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบันทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำร  
แยกจำกกนั ก็ต่อเม่ือสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำวสำมำรถระบุไดว่้ำแยกจำกสินคำ้หรือบริกำรอื่นในสัญญำ และ
ลูกคำ้ไดรั้บประโยชน์จำกสินคำ้หรือบริกำรนั้น 
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การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
ในกำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและ
รำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพื่อพิจำรณำว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จ
ส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทั้ งน้ี  กิจกำรจะรับรู้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขข้อใด 
ขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
-   ลูกคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จำกผลของกำรปฏิบติังำนของกิจกำรในขณะท่ีกิจกำรปฏิบติังำน  
-   กำรปฏิบติังำนของกิจกำรก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะท่ีสร้ำงสินทรัพยด์งักล่ำว หรือ 
-   กำรปฏิบติังำนของกิจกำรไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจกำรสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์อ่ืนได ้และกิจกำรมี

สิทธิในกำรรับช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 
ในกรณีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขขำ้งตน้ กิจกำรจะรับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  
ในกำรประเมินว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
ในกำรค ำนวณรำยไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหน้ำ
ของงำนเพ่ือให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติงำนของกิจกำรตำมภำระท่ีต้องปฏิบัติให้เสร็จส้ิน ซ่ึงค ำนวณโดย
อำ้งอิงขอ้มูลจำกผูค้วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริษทั และกำรรับรองควำมส ำเร็จของงำนโดยลูกคำ้ 

5.23.2 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงและประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง บริษทัฯ ประมำณ
กำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและ
มูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงท่ีต้องใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ในกำรให้บริกำร
ก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ บริษทัฯ จะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้น
จริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัฯ พิจำรณำผลขำดทุนส ำหรับ
โครงกำรก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร โดยเปรียบเทียบตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมดกบัมูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำง
ของแต่ละโครงกำร 

5.23.3 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงต้นทุนกำรร้ือถอน เม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำย ุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ                         
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  
ในกำรน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคต                           
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

24 
 

5.23.4 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในกำรบันทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบ  
กำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคต  
จำกสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.23.5 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุน 
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ  
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษทั
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี  
ท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.23.6 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่น  
ของพนกังำน 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนักงำน ประมำณขึ้ นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำร 
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงใน
จ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 

5.23.7 สัญญำเช่ำ 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า  

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยค ำนึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำใหเ้กิดส่ิงจงูใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำร
ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล กลุ่มบริษทัจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะใช้
สิทธิเลือก 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทได้โอนควำมเส่ียง  
และผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ี 
โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้อง
กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์
ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำท่ี
เกิดขึ้นจริงในอนำคต 

5.23.8 ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้ นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ 
ในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้ว และเช่ือมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัเกิดขึ้น 
โดยไม่มีกำรบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมทำงกฎหมำยไวใ้นงบกำรเงิน 

6. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีสรุปขำ้งล่ำงน้ี ซ่ึงรำยกำรเหล่ำน้ีเกิดขึ้นตำมมูลฐำนท่ี
ตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำรำยกำรบำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนท่ีใชส้ ำหรับรำยกำรท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลหรือ
บริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั  
6.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์

 

ช่ือ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ ำกดั ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จ ำกดั ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ในบริษทั เอเซีย  พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) / 

ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์จ ำกดั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ในบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั /  
ผูบ้ริหำรร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 
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6.2 ยอดคงเหลือกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
        (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั*  2      
เงินตน้        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  297,300,000.00  150,000,000.00 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  60,000,000.00  147,300,000.00 
รับช ำระระหว่ำงปี -  -  (15,000,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  342,300,000.00  297,300,000.00 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ  2      
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  14,944,047.12  13,407,042.02 
รับช ำระระหว่ำงปี -  -  (14,944,047.12)  (13,407,042.02) 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
รวม -  -  342,300,000.00  297,300,000.00 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั**        
เงินตน้        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  -  169,000,000.00 
รับช ำระระหว่ำงปี -  -  -  (169,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  -  508,019.13 
รับช ำระระหว่ำงปี -  -  -  (508,019.13) 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
 -  -  -  - 
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        (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั*        
เงินตน้        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  15,000,000.00  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  -  15,000,000.00 
รับช ำระระหว่ำงปี -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  15,000,000.00  15,000,000.00 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  20,081.97  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  760,849.33  20,081.97 
รับช ำระระหว่ำงปี -  -  (780,931.30)  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  20,081.97 
 -  -  15,000,000.00  15,020,081.97 

รวมทั้งหมด -  -  357,300,000.00  312,320,081.97 

* ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ครบก ำหนดเม่ือทวงถำมอัตรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี (2563: อตัรำร้อยละ 6.775 ต่อปี) 

**ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินให้กูยื้มระยะส้ันในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ครบก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.70 ต่อปี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั(1)         
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  100,000,000.00 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  -  - 
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี -  -  -  (100,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  7,328.77 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  -  1,366.12 
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี -  -  -  (8,694.89) 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
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 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
เงินกูย้ืมบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั(2)        
เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  185,400.00  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  -  -  - 
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี -  (185,400.00)  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
ยอดคงเหลือตน้ปี -  726.36  -  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  1,420.89  -  - 
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี -  (2,147.25)  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินกูยื้มระยะส้ันในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำม
อตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย ์

 (2) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินกูยื้มในรูปแบบตัว๋สัญญำใช้เงิน ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
5.50 ต่อปี 

6.3 รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยระหว่ำงกนั 
  (หน่วย: พนับำท) 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขายทรัพย์สิน      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 10,026 209,790 
      

รายได้จากการขาย      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 66 
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  (หน่วย: พนับำท) 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบีย้รับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 14,944 13,407 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 508 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 761 20 
      

เงินปันผลรับ      
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั - - - - 99,999 
      

ซ้ือสินค้า      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 2,735 
      

ค่าเช่าจ่าย      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 24 
      

ดอกเบีย้จ่าย      
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั - - - 1 

 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 29,292,551.00  28,772,387.07  9,660,327.00  9,270,037.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,109,323.87  1,086,817.70  249,926.93  296,704.44 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 930.46  1,976.62  -  1,083.22 

รวม 30,402,805.33  29,861,181.39  9,910,253.93  9,567,824.66 

6.4 กำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหว่ำงกนัและอ่ืน ๆ 

บริษทัและกลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ค ้ำประกนัหน้ีสินระหว่ำงกนัตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 34.2 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
เงินสดในมือ 273,040.45  240,483.00  20,000.00  19,900.00 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 376,122,450.06  441,224,294.61  23,271,741.64  94,164,395.90 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 219,991,497.54  53,188,589.60  370,255.45  357,333.63 
เช็คในมือ -  43,303,124.12  -  - 

รวม 596,386,988.05  537,956,491.33  23,661,997.09  94,541,629.53 

เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 915,115,672.66  914,433,281.79  -  - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (1,647,313.75)  -  -  - 
      รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 913,468,358.91  914,433,281.79  -  - 
มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        
      เรียกเก็บ  576,581,321.83  398,813,254.93  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน 311,983.43  729,833.11  20,800.00  359,520.00 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ผูรั้บเหมำ 164,754,751.71  153,306,859.04  -  - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 1,084,130.10  -  -  - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 56,203,470.21  4,487,787.75  76,662.83  97,297.71 
เงินทดรองจ่ำย 90,183,412.85  25,683,911.52  -  - 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 11,736,135.45  14,256,388.33  238,246.77  21,134.76 
ภำษีนิติบุคคลจ่ำยล่วงหนำ้ 1,077,952.74  -  -  - 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 24,598,506.16  16,698,788.62  16,172.70  243,772.01 
ภำษีซ้ือรอน ำส่ง 7,366,634.48  32,732,858.11  1,120.49  750.65 
เงินมดัจ ำ 301,834.84  722,283.75  -  - 
อื่น ๆ 239,357.98  496,747.18  -  - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 357,858,169.95  249,115,457.41  353,002.79  722,475.13 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,847,907,850.69  1,562,361,994.13  353,002.79  722,475.13 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

31 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 169,742,917.60  135,942,706.49  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ        

1 – 30 วนั 105,480,946.63  78,012,265.80  -  - 
31 – 90 วนั 168,348,268.92  203,120,802.05  -  - 
91 – 180 วนั 70,149,884.82  140,852,480.96  -  - 
181 – 365 วนั 86,613,573.70  108,550,693.65  -  - 
เกิน 365 วนัขึ้นไป 45,546,921.95  -  -  - 

รวม 645,882,513.62  666,478,948.95  -  - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสัญญำ* 269,233,159.04  247,954,332.84  -  - 
รวม 915,115,672.66  914,433,281.79  -  - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (1,647,313.75)  -  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 913,468,358.91  914,433,281.79  -  - 

  *ระยะเวลำรับประกนัตำมสัญญำไม่เกิน 1 ปี 
  โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30  – 90 วนั 

9. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 37,249,755.96  27,573,483.51  -  - 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 66,367,125.36  834,845.17  -  - 
งำนระหว่ำงท ำ 35,953,101.74  26,789,295.68  -  - 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 40,971,129.79  23,374,336.93  -  - 

รวม 180,541,112.85  78,571,961.29  -  - 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (2,946,008.46)  (4,166,805.34)  -  - 
 177,595,104.39  74,405,155.95  -  - 
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 รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 4,166,805.34  1,061,577.42  -  159,427.32 
ตั้งเพ่ิมขึ้น 1,908,226.47  5,604,722.03  -  27,023.92 
โอนกลบั/ จ ำหน่ำยระหว่ำงปี (3,129,023.35)  (2,499,494.11)  -  (186,451.24) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,946,008.46  4,166,805.34  -  - 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำย ในงบก ำไรขำดทุน 

10. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง 
บริษทัยอ่ยป้องกนัควำมเส่ียงโดยมีวงเงินเพ่ือซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็น Forward Contract กบัสถำบนักำรเงิน 

บริษทัยอ่ยท ำสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้หลำยสัญญำ ซ่ึงสัญญำมีอำยรุะหว่ำง 5 – 8 เดือน 

สัญญำซ้ือที่ธนำคำรซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจ ำนวน  5.05 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ และจ ำนวน 400.00 ลำ้นเยน ตำมล ำดบั 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ และก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
สัญญาซ้ือที่ธนาคารซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    
มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินงวด 285,126,159.26  - 
ยอดคงเหลือตำมสัญญำ 283,194,750.00  - 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียง 1,931,409.26  - 

ผลก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตห้ัวขอ้สินทรัพย ์
(หน้ีสิน) ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน และไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ภำยใตบ้ญัชี “รำยไดอ่ื้น” หรือ “ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน” 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซ่ึงแสดงตำมวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: พนั) 

  
สกุลเงิน 

 
ทุนช ำระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
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 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ          

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั บำท 600,000 600,000 100 100 599,999 599,999 - 99,999 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั บำท 550,000 550,000 100 100 549,999 549,999 - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท เอทู เทคโนโลยี จ ากัด          

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั บำท 120,000 120,000 98.12 98.12 - - - - 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั บำท 10,000 10,000 100 100 - - - - 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั บำท 18,750 18,750 100 49 - - - - 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี เวียดนำม จ ำกดั เวียดนำมดอง 750,000 750,000 100 100 - - - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ที. จ ากัด          

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั บำท 1,000 1,000 100 100 - - - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ      1,149,998 1,149,998 - 99,999 
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11.1 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัย่อยใน

ระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมใน

ระหว่ำงปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 1.88 1.88 6.51 6.42 0.08 (5.24) - - 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกันของแต่ละบริษัทย่อยท่ีกลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซ่ึงมี 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  
 2564  2563  

งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
สินทรัพยห์มุนเวียน 11.39  7.69  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 348.69  347.62  
หน้ีสินหมุนเวียน 111.93  103.01  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 36.05  49.15  
ส่วนของเจำ้ของ 212.10  203.15  

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ     
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม     
รำยไดร้วม 35.24  27.36  
ค่ำใชจ้่ำยรวม (26.31)  (37.78)  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 8.93  (10.42)  

งบกระแสเงินสดแบบย่อ     
เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม     
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 21.46  8.98  
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (5.66)  (0.99)  
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (15.66)  (8.07)  
กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 0.14  (0.08)  
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12. การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั จ ำนวนหุ้น 537,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 53.75 ลำ้นบำท ภำยหลงัเขำ้ท ำรำยกำรสัดส่วนกำรถือหุ้นของ บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 53.33  
เป็นร้อยละ 98.12 ของทุนจดทะเบียน กำรลงทุนเขำ้ซ้ือหุ้นดังกล่ำว ใช้แหล่งเงินทุนตนเองประเภทเงินทุนหมุนเวียน ทั้งน้ี  
กำรลงทุนดงักล่ำวเพื่อกำรเขำ้มีอ ำนำจควบคุมและมีอ ำนำจเต็มในกำรตดัสินใจ เพื่อด ำเนินนโยบำยกำรท ำธุรกิจให้เติบโตไปใน
ทิศทำงท่ีก ำหนด 
 สัดส่วนกำรถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 53.33 
ผลจำกกำรซ้ือ 44.79 
รวมสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 98.12 

 
 (หน่วย: บำท) 
กำรเขำ้ซ้ือเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563  
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดเ้พ่ิมขึ้น 154,896,478.10 
เงินจ่ำยซ้ือหุ้นเพ่ิม (53,750,000.00) 
ส่วนเกินจำกกำรซ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยเพ่ิม 101,146,478.10 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 บริษทัย่อยให้เช่ำท่ีดินกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจ ำนวน 1 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 4 ไร่ โดยมีก ำหนดระยะเวลำ
เช่ำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2563 ถึง 31 มีนำคม 2566 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยให้เช่ำท่ีดินกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจ ำนวน 4 แปลง มีเน้ือท่ีรวม 1-1-0.1 ไร่ โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2563 ถึง 15 ธนัวำคม 2566  

บริษทัยอ่ยไดน้ ำท่ีดินรำคำทุนจ ำนวน 3 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัสินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีดินของบริษทัยอ่ยมีมูลค่ำยุติธรรมไม่แตกต่ำงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกรำคำทุน ตำมสรุปรำคำประเมินทุน
ทรัพยท่ี์ดินจำกแหล่งขอ้มูลในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
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14. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  

ท่ีดิน  
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร  

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน  ยำนพำหนะ  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  

สินทรัพยร์ะหว่ำง
ก่อสร้ำง  รวม 

ราคาทุน                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  352,774,657.37  141,315,064.89  1,443,147,537.25  14,987,954.66  19,714,713.00  814,380.00  76,063.02  1,972,830,370.19 
     ซ้ือเพ่ิม  -  6,359,350.00  8,600,686.32  3,125,711.79  2,854,644.56  -  11,854,921.82  32,795,314.49 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  (3,252,787.35)  -  1,591,550.00  -  -  -  (11,348,672.05)  (13,009,909.40) 
     จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย  -  -  (879,200.00)  -  -  -  -  (879,200.00) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  -  -  -  (12,522.36)  (4,128.00)  -  -  (16,650.36) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  349,521,870.02  147,674,414.89  1,452,460,573.57  18,101,144.09  22,565,229.56  814,380.00  582,312.79  1,991,719,924.92 
     ซ้ือเพ่ิม  -  3,569,300.00  13,496,645.48  2,163,550.11  30,468.22  -  14,264,952.83  33,524,916.64 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  44,844,282.91  (2,345,976.00)  -  -  -  42,498,306.91 
     จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย  -  -  (2,709,684.98)  (152,500.00)  (1,022,540.41)  -  -  (3,884,725.39) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  -  -  -  46,986.75  5,604.70  -  -  52,591.45 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  349,521,870.02  151,243,714.89  1,508,091,816.98  17,813,204.95  21,578,762.07  814,380.00  14,847,265.62  2,063,911,014.53 
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  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  

ท่ีดิน  
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร  

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน  ยำนพำหนะ  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  

สินทรัพยร์ะหว่ำง
ก่อสร้ำง  รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  -     (64,037,839.44)  (1,094,840,796.24)  (8,108,622.52)  (14,183,661.17)  (370,821.34)  -     (1,181,541,740.71) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (4,683,920.22)  (73,009,827.82)  (2,904,544.20)  (1,496,910.31)  (162,875.80)  -  (82,258,078.35) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  -  -  -  - 
     จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย  -  -  791,280.00  -  -  -  -  791,280.00 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  -  -  -  2,289.86  984.03  -  -  3,273.89 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  -  (68,721,759.66)  (1,167,059,344.06)  (11,010,876.86)  (15,679,587.45)  (533,697.14)  -  (1,263,005,265.17) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (5,038,202.39)  (55,903,603.26)  (3,044,486.87)  (1,917,854.12)  (162,875.80)  -  (66,067,022.44) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  (37,252,891.34)  950,480.00  -  -  -  (36,302,411.34) 
     จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย  -  -  2,558,545.98  90,357.62  912,651.08  -  -  3,561,554.68 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  -  -  -  (13,325.01)  (1,110.90)  -  -  (14,435.91) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  -  (73,759,962.05)  (1,257,657,292.68)  (13,027,851.12)  (16,685,901.39)  (696,572.94)  -  (1,361,827,580.18) 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  -  -  -  -  -  -  -  - 
     เพ่ิมขึ้น  -  -  (4,983,311.31)  -  -  -  -  (4,983,311.31) 
     ลดลง  -  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  -  -  (4,983,311.31)  -  -  -  -  (4,983,311.31) 
                 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 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 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 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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  (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ท่ีดิน  
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร  

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน  ยำนพำหนะ  รวม 

ราคาทุน           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  4,184,226.81  1,934,765.94  709,250.00  6,050,000.00  12,878,242.75 
     ซ้ือเพ่ิม  -  -  -  -  - 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  -  -  - 
     จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  4,184,226.81  1,934,765.94  709,250.00  6,050,000.00  12,878,242.75 
     ซ้ือเพ่ิม  -  -  -  -  - 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  -  -  - 
     จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  4,184,226.81  1,934,765.94  709,250.00  6,050,000.00  12,878,242.75 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  -  (520,954.84)  (709,246.00)  (6,049,999.00)  (7,280,199.84) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (56,679.49)  -  -  (56,679.49) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  - 
     จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  -  (577,634.33)  (709,246.00)  (6,049,999.00)  (7,336,879.33) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (56,687.03)  -  -  (56,687.03) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  - 
     จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  -  (634,321.36)  (709,246.00)  (6,049,999.00)  (7,393,566.36) 
           
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  4,184,226.81  1,357,131.61  4.00  1.00  5,541,363.42 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  4,184,226.81  1,300,444.58  4.00  1.00  5,484,676.39 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 317.20 ลำ้นบำท และ 317.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปค ้ำประกนั
สินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชย ์
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -  - 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
     ฉบบัที่ 16 มำใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 10,471,299.68 

 
- 

เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 36,397,621.62  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 46,868,921.30  - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 15,548,765.83  - 
โอนเขำ้ (โอนออก) 2,345,976.00  - 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (330,000.00)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 64,433,663.13  - 
    
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (13,631,252.36)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (13,631,252.36)  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (14,593,609.41)  - 
(โอนเขำ้) โอนออก (950,480.00)  - 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย 330,000.00  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (28,845,341.77)  -  

   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 33,237,668.94  - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 35,588,321.36  -  
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16. สิทธิจากสัญญาขายน ้าดิบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 142,576,459.17 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (5,665,289.74) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 136,911,169.43 
ตดัจ ำหน่ำยในระหว่ำงปี (5,665,289.77) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 131,245,879.66 

มูลค่ำของสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบถือตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระลงวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2559 ซ่ึงประเมินมูลค่ำ 
ของโครงกำรตำมวิธีรำยได ้โดยใช้สมมติฐำนจำกจ ำนวนปริมำณน ้ ำขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวต้ำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ ตำมระยะเวลำ 
ท่ีเหลือของสัญญำขำยน ้ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หกัมูลค่ำยติุธรรมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ยประมำณกำรระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ำดิบ เร่ิมนบัจำกระยะเวลำท่ีมี
อ ำนำจควบคุม และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลำตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนโดยวิธีเส้นตรง 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ระหว่ำงติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 8,311,263.49  -  8,311,263.49 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 4,021,608.88  -  4,021,608.88 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 12,332,872.37  -  12,332,872.37 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 357,872.64  2,721,950.00  3,079,822.64 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (6,466,672.98)  -  (6,466,672.98) 
โอนเขำ้ (โอนออก) (3,500.00)  -  (3,500.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 6,220,572.03  2,721,950.00  8,942,522.03 
      
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (7,091,941.64)  -  (7,091,941.64) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,155,629.01)  -  (1,155,629.01) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (8,247,570.65)  -  (8,247,570.65) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,320,452.81)  -  (1,320,452.81) 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย 6,466,671.98  -  6,466,671.98 
(โอนเขำ้) โอนออก 1,655.31  -  1,655.31 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (3,099,696.17)  -  (3,099,696.17) 
      
มูลค่าสุทธติามบญัชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,085,301.72  -  4,085,301.72 

มูลค่าสุทธติามบญัชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,120,875.86  2,721,950.00  5,842,825.86 
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 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 6,466,672.98 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 6,466,672.98 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย (6,466,672.98) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 
  
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (6,466,671.98) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (6,466,671.98) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 
จ ำหน่ำย/ ตดัจ ำหน่ำย 6,466,671.98 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 
  
มูลค่าสุทธติามบญัชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1.00 

มูลค่าสุทธติามบญัชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 
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18. ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

                                                                                                          (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 37,956.82  1,907,642.24  -  - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (33,506,987.83)  (34,687,455.23)  -  - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี – สุทธิ (33,469,031.01)  (32,779,812.99)  -  - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2564 และ
2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รำยจ่ำย)/ รำยไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2564 

ก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:      
ค่ำใชจ้่ำยรอเรียกเก็บ 1,907,642.24 (1,869,685.42) - - 37,956.82 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:      
ส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (34,687,455.23) 1,180,467.40 - - (33,506,987.83) 
รวมสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (32,779,812.99) (689,218.02) - - (33,469,031.01) 

 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รำยจ่ำย)/ รำยไดใ้น  
 ณ วนัท่ี 1 

มกรำคม 2563 
ก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:      
ค่ำใชจ้่ำยรอเรียกเก็บ - 1,907,642.24 - - 1,907,642.24 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:      
ส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (35,867,922.60) 1,180,467.37 - - (34,687,455.23) 
รวมสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (35,867,922.60) 3,088,109.61 - - (32,779,812.99) 
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ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 47,431,317.57 29,230,311.81 - 19,626,240.30 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
   จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบั 
   รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,013,922.18 (1,981,069.58) - - 
 49,445,239.75 27,249,242.23 - 19,626,240.30 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564  2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 260,132,051.50  36,082,394.25 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี 52,026,410.30  7,216,478.85 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:       
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำม 3,891,565.77  3,458,669.42 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยได/้ ค่ำใชจ้่ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม (6,460,324.22)  (20,029,895.60) 
ภำษีเงินไดก้ ำไรระหว่ำงกนั -  33,686,781.01 
ภำษีเงินไดจ้ำกสัญญำต่ำงประเทศ 1,951,406.73  - 
ภำษีจำกกำรปรับปรุงควำมแตกต่ำงของอตัรำภำษีต่ำงประเทศ 1,057,107.99  - 
อื่น ๆ (3,020,926.82)  2,917,208.55 

รวม (2,581,170.55)  20,032,763.38 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 49,445,239.75  27,249,242.23 

 
 
 
 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

45 
 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564  2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,187,758.92)  195,703,622.24 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี (237,551.78)  39,140,724.45 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:       

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได ้ -  (19,999,998.80) 
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำม 4,000.00  649,817.62 
รำยจ่ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 66,152.40  114,209.03 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (3,000.00)  (278,512.00) 
ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 170,399.38  - 

รวม 237,551.78  (19,514,484.15) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน -  19,626,240.30 

    

19. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 
  (หน่วย: บำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้        
ประเภทเงินฝำก ภำระหลกัประกนั        
– ออมทรัพย ์ กำรรับเงินค่ำจำ้ง 

  ล่วงหนำ้ 5,882,466.35  19,464,450.62  -  - 
– ฝำกประจ ำ วงเงินกูย้ืมและวงเงิน 

  หนงัสือค ้ำประกนั 530,181.12  529,395.27  -  - 
 สัญญำซ้ือขำยน ้ำดิบ 7,581,801.06  2,970,784.65  -  - 
 Fleet Card 665,140.17  662,376.73  -  - 

 14,659,588.70  23,627,007.27  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 19,916,981.08  20,523,844.03  2,000.00  2,000.00 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยเกิน 1 ปี 29,010,846.74  27,996,160.17  21,134.76  - 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน* -  11,970,057.16  -  11,970,057.16 
  63,587,416.52  84,117,068.63  23,134.76  11,972,057.16 
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* เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

เคร่ืองจกัร 
สินทรัพยร์ะหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
ราคาทุน:    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 44,844,282.91 2,431,275.47 47,275,558.38 
จ ำหน่ำย (44,844,282.91) (2,431,275.47) (47,275,558.38) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (35,305,501.22) - (35,305,501.22) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,947,390.12) - (1,947,390.12) 
จ ำหน่ำย 37,252,891.34 - 37,252,891.34 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 9,538,781.69 2,431,275.47 11,970,057.16 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - - 

20. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  

 (หน่วย: บำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 4,737,454.58 6,828,243.09 - - 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2.00 – 3.40 2.00 – 3.40 51,937,500.00 77,276,665.67 - - 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต  - - 67,992,102.50 61,071,115.36 - - 

รวม   124,667,057.08 145,176,024.12 - - 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 77,276,665.67   - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม 74,593,528.12  - 
หกั   จ่ำยคืนเงินกู ้ (99,932,693.79)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 51,937,500.00  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งจ ำนวน 4.74 ลำ้นบำท และ 6.83 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำร้อยละ MOR ต่อปี โดยกลุ่มบริษทั มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 47.00 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยไดกู้ยื้มระยะส้ันกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงในรูปแบบตัว๋สัญญำใชเ้งิน โดยมีกำรคิดอตัรำ
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.00 – 3.40 ครบก ำหนดจ่ำยคืนภำยในเดือนกุมภำพนัธ์และมีนำคม 2565 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิตและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ และบริษทั แอด็วำนซ์ 
เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั และบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 34.2 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้        

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 818,690,894.11  482,393,490.46  -  - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 115,661,865.70  122,438,338.90  -  - 
เช็คจ่ำยล่วงหนำ้ 19,847,428.08  27,267,395.18  -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 4,704,286.71  40,543.87  -  - 
เงินรับล่วงหนำ้ตำมสัญญำก่อสร้ำง 109,097,520.04  95,446,812.23  -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ตำมสัญญำบริกำร 512,500.00  600,000.00  -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำเช่ำท่ีดิน 178,634.32  78,504.71  -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 3,476.25  -  -  - 
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 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

เจำ้หน้ีอ่ืน 12,713,158.11  6,476,873.76  23,127.49  32,554.15 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 2,674,308.39  9,499,572.65  -  - 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยรอน ำส่ง 446,749.31  22,974,894.03  69,147.16  76,637.60 
ผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจ่ำย 19,188,438.83  2,430,788.27  1,729,340.00  1,950.00 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 6,461,981.78  4,910,279.91  786,532.09  301,013.54 
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนด 30,738,603.69  30,215,365.53  -  - 
อื่น ๆ 3,337.50  320,882.50  -  - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,140,923,182.82  805,093,742.00  2,608,146.74  412,155.29 

22. เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
บุคคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
   เงินกูย้ืม 48,033,076.75  48,033,076.75  -  - 
   ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 31,727,260.58  28,746,873.32  -  - 
รวมเงินกูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 79,760,337.33  76,779,950.07  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะส้ันเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินครบก ำหนดช ำระเม่ือทวงถำม อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 – 7.75 ต่อปี 

23. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: บำท)  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2564 
 31 ธนัวำคม 

2563 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 47,901,768.19  61,419,431.80  -  - 
ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (13,500,000.00)  (13,517,663.52)  -  - 

 34,401,768.19  47,901,768.28  -  - 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี   
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 61,401,768.28  - 

บวก เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี -  - 

หกั   จ่ำยช ำระระหว่ำงปี (13,500,000.09)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 47,901,768.19  - 

เงินกูยื้มระยะยำวมีรำยละเอียด อตัรำดอกเบ้ียและระยะเวลำช ำระคืนสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  วงเงิน       
  (หน่วย: ลำ้นบำท)       

วงเงิน  
31 ธนัวำคม 

2564  
31 ธนัวำคม 

2563  ระยะเวลำ  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  กำรช ำระหน้ี 

1  210  210  กนัยำยน 2560 – ธนัวำคม 2567  MLR ต่อปี  - ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2561 
– 2563 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 900,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561 
– 2563 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 900,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2564 
– 2565 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 1,500,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564 
– 2565 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 1,500,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 2,000,000 บำท 

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 2,000,000 บำท และตอ้ง
ช ำระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมดใหเ้สร็จส้ิน
ภำยในเดือนธนัวำคม 2567 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน วงเงิน 210 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย MLR ต่อปี มีหลกัประกนักำรกูยื้มไดแ้ก่ ที่ดินของ
บริษทัย่อย (หมำยเหตุ 13,14) เงินฝำกประจ ำของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 19) กรรมกำรของบริษัทย่อยร่วมค ้ำประกนัและมอบ
อ ำนำจกำรรับเงินจำกบริษทัแห่งหน่ึงให้แก่ผูใ้ห้กู ้
สัญญำเงินกูย้ืมขำ้งตน้มีขอ้ก ำหนดบำงประกำรท่ีตอ้งปฏิบติัตำมเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล กำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงิน  
กำรให้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักูยื้มเงิน กำรก่อหน้ีสินเพ่ิมและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 
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24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 187,736,418.24 2,105,114.26 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

     ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติั - 10,471,299.68 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 187,736,418.24 12,576,413.94 

เพ่ิมขึ้น 18,202,672.22 316,340,675.22 

เพ่ิมขึ้นจำกดอกเบ้ีย (1,837,562.57) (16,693,053.60) 

เงินจ่ำยช ำระ (89,850,366.89) (124,487,617.32) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 114,251,161.00 187,736,418.24 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (88,358,271.99) (62,697,180.25) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 25,892,889.01 125,039,237.99 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2564 2563 
ระยะเวลำท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 109,602,572.63 180,889,381.63 
ระยะเวลำท่ีเกินกว่ำ 5 ปี 4,648,588.37 6,847,036.61 
รวม 114,251,161.00 187,736,418.24 
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25. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนและค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

 

เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น รวม 

 เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 22,586,534.94 2,384,318.93 24,970,853.87  21,507,010.12 2,555,237.80 24,062,247.92 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:        
ตน้ทุนบริกำร – เงินชดเชย - - -  10,361,486.25 - 10,361,486.25 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 3,711,760.99 962,292.80 4,674,053.79  3,389,863.88 735,475.38 4,125,339.26 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 455,414.05 22,687.19 478,101.24  744,720.09 73,605.75 818,325.84 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำร 
   ประมำณกำรตำมหลกั 
   คณิตศำสตร์ 5,687,457.07 - 5,687,457.07  109,906.63 - 109,906.63 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหว่ำงปี (498,600.00) (970,000.00) (1,468,600.00)  (13,526,452.03) (980,000.00) (14,506,452.03) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 31,942,567.05 2,399,298.92 34,341,865.97  22,586,534.94 2,384,318.93 24,970,853.87 
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 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

 

เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

 
รวม 

 เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,134,714.00 76,202.97 5,210,916.97  5,363,273.36 77,832.31 5,441,105.67 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:        
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 305,096.98 (44,714.94) 260,382.04  335,070.00 41,272.45 376,342.45 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 69,629.98 749.99 70,379.97  192,604.50 2,098.21 194,702.71 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำร 
  ประมำณกำรตำมหลกั 
  คณิตศำสตร์ 1,591,548.05 - 1,591,548.05 

 

591,326.17 - 591,326.17 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหว่ำงปี - (15,000.00) (15,000.00)  (1,347,560.03) (45,000.00) (1,392,560.03) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 7,100,989.01 17,238.02 7,118,227.03  5,134,714.00 76,202.97 5,210,916.97 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
  ตน้ทุนขำย 1,190,314.56  897,307.50 
  ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 63,265.78  92,066.66 
  ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 3,533,888.78  3,542,192.91 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 364,685.91  412,098.03 
รวม 5,152,155.03  4,943,665.10 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 5,687,457.07  109,906.63 
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 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
  ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 80,835.08  271,046.70 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 249,926.93  299,998.46 
รวม 330,762.01  571,045.16 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,591,548.05  591,326.17 

ขอ้สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที ่ใช ้ในกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนักงำนมีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.20 – 3.03  1.49 – 2.45 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 3.65 – 6.69  3.41 – 7.79 

อตัรำกำรลำออก ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน  ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 

เกษียณอำย ุ 60 ปี  60 ปี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.20  1.28  
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 6.04  5.07  

อตัรำกำรลำออก ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน  ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 

เกษียณอำย ุ 60 ปี  60 ปี  
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
ต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มีดงัน้ี 

                                                                                                                                 (หน่วย: บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กรณีอตัรำเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำลดลง 

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำลดลง 

ร้อยละ 0.50 
อตัรำคิดลด (1,566,841.00)  1,704,450.00  (154,272.00)  160,473.00 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 1,550,257.00  (1,445,684.00)  151,755.00  (147,539.00) 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน (1,774,057.00)  1,921,215.00  (172,819.00)  179,404.00 
        

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ที ่เกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอื่น ซ่ึงอำจมี
ควำมสัมพนัธ์กนั 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี 597,239.00  - 
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 22,390,297.00  5,774,267.00 
เกินกว่ำ 5 ปี 25,342,412.00  2,792,994.00 

26.  ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

27.  เงินปันผลจ่าย 

เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2563 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นปี 2563 มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 39.60 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2563 ไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ 
เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2564 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นปี 2564 มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 39.60 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2564 ไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ 
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28.  หุ้นกู้ท่ียังมิได้ออกจ าหน่าย 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2563 มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 
1,500 ลำ้นบำท ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยหุ้นกูด้งักล่ำว 

29. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงปี  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (หน่วย: บำท) 210,607,683.11  14,072,259.19  (1,187,758.92)  176,077,381.94 
จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หน่วย: หุ้น) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท/ หุ้น) 0.319  0.021  (0.002)  0.267 

30. ข้อมูลแยกตามส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจัดกำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน และสินทรัพยต์ำมส่วนงำน รวมรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วน
ให้กบัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รำยไดอ้ื่น ค่ำใชจ้่ำย 
ในกำรขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัมีกำรด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนภูมิศำสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวียดนำม 
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รำยละเอียดขอ้มูลแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร รำยไดค้่ำก่อสร้ำง   
 

ผลิตช้ินส่วนโลหะ 
กำรขำยวสัดุก่อสร้ำง 
และกำรบริหำรงำน 

กำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

วิศวกรรมและก่อสร้ำง 
(EPC) รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้           
ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 813 634 105 152 35 139 - - 953 925 
ตลอดช่วงเวลำหน่ึง - - 147 27 - - 1,073 1,181 1,220 1,208 
รวมรำยได ้ 813 634 252 179 35 139 1,073 1,181 2,173 2,133 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 813 634 252 179 35 139 1,073 1,181 2,173 2,133 
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนให้บริกำร (557) (521) (215) (170) (14) (89) (958) (1,064) (1,744) (1,844) 
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ 256 113 37 9 21 50 115 117 429 289 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:           
รำยไดอ้ื่น         33 5 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย         (6) (5) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (182) (222) 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น         - (13) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (14) (18) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้         260 36 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (49) (27) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี         211 9 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

สินทรัพยจ์ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี    31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์         697 729 
สินทรัพยอ์ื่น         2,863 2,438 
สินทรัพยร์วม         3,560 3,167 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน         
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

58 
 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
รำยไดจ้ำกส่วนงำน        
ประเทศไทย 1,743.82  1,605.14  -  8.92 
ต่ำงประเทศ 428.84  527.66  -  - 
 2,172.66  2,132.80  -  8.92 

ก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 
งำนภูมิศำสตร์เกิดขึ้นจำกยอดขำยหกัดว้ยตน้ทุนขำย ซ่ึงค ำนวณจำกก ำไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทั สินทรัพยอ์ื่น ๆ ส่วนใหญ่จะ
ประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และอื่น ๆ 

ลูกค้ารายใหญ่  
งบเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีลูกค้ำรำยใหญ่ จ ำนวน 3 รำย จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศเป็นรำยได้จำก
ผลิตภณัฑส์ ำหรับอุตสำหกรรมกลอ้ง และอุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวนเงิน 1.29 ลำ้นบำท 
บริษทัยอ่ย 
ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 2 รำย เป็นรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำ และสัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขยะจ ำนวนเงิน 202.72 ลำ้นบำท และ 218.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ลูกค้ำรำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 1 รำย เป็นรำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำงต่ำงประเทศจ ำนวนเงิน
481.12 ลำ้นบำท  
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31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนจำกกำรให้บริกำร 

และตน้ทนุจำกกำรขำย 1,186,579,628.42  1,323,237,920.50 
 

-  - 
กำรเปล่ียนแปลงของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ 

ระหว่ำงผลิต (18,558,305.67) 
 

(13,317,921.14) 
 

- 
 

4,818,053.93 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 279,349,149.76  240,020,695.99  -  - 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 304,630,732.06  270,214,771.24  13,405,587.01  16,405,196.75 
ค่ำเส่ือมรำคำ 82,560,612.59  98,075,462.31  2,004,077.15  2,501,043.02 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,320,452.81  1,155,629.01  -  - 

32. รายได้อ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564  2563  2564  2563 
รายได้อ่ืน        
ดอกเบ้ียรับจำกกำรให้กูยื้ม – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  15,704,896.45  13,935,143.11 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 25,345,847.39  -  2,372,124.59  8,185,808.83 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  -  99,999,994.00 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย ์ 29,510.17  -  3,332.96  98,444,575.22 
รำยไดอ้ื่น 7,836,607.78  5,293,105.35  51,544.03  360,725.18 
        รวม 33,211,965.34  5,293,105.35  18,131,898.03  220,926,246.34 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  11,430,384.38  -  - 
ขำดทนุจำกกำรขำยสินทรัพย ์ -  1,653,267.33  -  - 
        รวม -  13,083,651.71  -  - 
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33. คดีความ 

บริษทัย่อยไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินจ ำนวน 31 ฉบบั เพ่ือเป็นหลกัฐำนกำรกูยื้มให้แก่ผูใ้ห้กูร้ำยหน่ึงซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมเป็นจ ำนวน
เงินรวม 44,933,076.75 บำท มีอตัรำดอกเบ้ีย 5.50-7.75 ต่อปี (หมำยเหตุ 22) 

วนัท่ี 18 ธันวำคม 2563 ผูใ้ห้กูไ้ดย่ื้นฟ้องต่อศำลแพ่งพระโขนงให้จ่ำยช ำระหน้ีตำมตัว๋สัญญำใชเ้งินพร้อมดอกเบ้ียรวมจ ำนวน
ทั้งส้ิน 71,970,957.24 บำท 

วนัท่ี 12 มีนำคม 2564 บริษทัย่อยไดต้่อสู้คดีว่ำหน้ีดงักล่ำวยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกให้ช ำระขอให้ศำล
พิพำกษำยกฟ้องคดีน้ี 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2564 ศำลแพ่งพระโขนงไดพ้ิพำกษำให้บริษทัยอ่ยช ำระเงิน 71,970,957.24 บำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 5 
ต่อปี ของเงินตน้จ ำนวน 44,933,076.75 บำท และให้ชดใชค้่ำฤชำธรรมเนียมศำลแทนผูใ้ห้กู ้โดยก ำหนดค่ำทนำยควำมจ ำนวน 
200,000 บำท 

โดยบริษทัยอ่ยไดย้ื่นค ำฟ้องอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำของศำลแพ่งพระโขนง พร้องทั้งบริษทัยอ่ยไดย่ื้นขอทุเลำกำรบงัคบัคดี
ต่อศำลอุทธรณ์ และคดีอยูใ่นระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลอุทธรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยไดบ้นัทึกเจำ้หน้ีตัว๋สัญญำใชเ้งินและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแลว้จ ำนวนทั้งส้ิน 74,877,745.51 
บำท ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือว่ำจ ำนวนเงินดงักล่ำวเพียงพอต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบนัแลว้ 

34. หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

34.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำว่ำจำ้งก่อสร้ำงท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย: บำท) 
   งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมสัญญำ  จ่ำยช ำระ  คงเหลือ 
สัญญำก่อสร้ำง   1,961,978,204.41  350,382,865.65  1,611,595,338.76 
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34.2 การค า้ประกันหนีสิ้นระหว่างกันและอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรเขำ้ค ้ำประกนัระหว่ำงกนั 

บริษทั เอทูเทคโนโลยี จ ำกดั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จ ำกัด มีภำระผูกพนัตำมหนังสือค ้ ำประกัน เพ่ือค ้ ำประกันงำน
ก่อสร้ำงจ ำนวน 200.06 ลำ้นบำท โดยมีหลกัประกนัจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี  

1) บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

2) บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั 

3) บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั 

4) บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั จ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 13,600,000 หุ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จ ำกดั ค  ้ำประกนัเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินภำยใตสั้ญญำ
ปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีให้แก่บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จ ำกัด ค  ้ ำประกันกำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหน้ำตำมสัญญำรับเหมำ
ก่อสร้ำงให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

34.3 หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัย่อยมีภำระผูกพนัท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรท่ีไดรั้บแจง้จำกผูว่้ำจำ้งให้ด ำเนินกำรเก่ียวกับ
ค่ำเสียหำยจำกกำรบริหำรจดักำร ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรบริษทัย่อยไดพ้ิจำรณำจำกภำระผูกพนัดงักล่ำวแลว้คำดกำรณ์ว่ำ
ภำระผกูพนัขำ้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบตอ่บริษทัยอ่ย เน่ืองจำกยงัไม่ไดรั้บมอบงำนจำกผูรั้บเหมำ อีกทั้งกำรรับประกนั
ของผูรั้บเหมำจะเร่ิมเม่ือไดรั้บมอบงำน 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนในตลำด และจำกกำรท่ีคู่สัญญำ 
ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจำรณำใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนด 
ให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯ จึงคำดว่ำจะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั 
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ีกำรให้สินเช่ือของบริษทัฯ ไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯ มีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมี
อยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ อำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยู ่
ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรและเงินกู้ยืมจำกธนำคำร 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

 

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 

รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน:          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  376,122,450.06  220,264,537.99  596,386,988.05 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  1,847,907,850.69  1,847,907,850.69 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,777,122.35  -  5,882,466.35  48,927,827.82  63,587,416.52 
     รวม 8,777,122.35  -  382,004,916.41  2,117,100,216.50  2,507,882,255.26 

หน้ีสินทำงกำรเงิน:          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 51,937,500.00  -  4,737,454.58  67,992,102.50  124,667,057.08 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -    1,140,923,182.82  1,140,923,182.82 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี - 
 

- 
 

13,500,000.00 
 

- 
 

13,500,000.00 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - 

 
- 

 
88,358,271.99 

 
- 

 
88,358,271.99 

     เงินกูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 48,033,076.75  -  -  31,727,260.58  79,760,337.33 
     เงินกูย้ืมระยะยำว -  -  34,401,768.19  -  34,401,768.19 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ   -  -  25,892,889.01  -  25,892,889.01 
     รวม 99,970,576.75  -  166,890,383.77  1,240,642,545.90  1,507,503,506.42 
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 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ

ลดตำมรำคำตลำด 

 

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 

รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน:          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  441,224,294.61  96,732,196.72  537,956,491.33 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  1,562,361,994.13  1,562,361,994.13 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  22,964,630.54  61,152,438.09  84,117,068.63 
     รวม -  -  464,188,925.15  1,720,246,628.94  2,184,435,554.09 

หน้ีสินทำงกำรเงิน:          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
77,276,665.67 

  
- 

  
6,828,243.09 

  
61,071,115.36 

  
145,176,024.12 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  805,093,742.00  805,093,742.00 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี - 
 

- 
 

13,517,663.52 
 

- 
 

13,517,663.52 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - 

 
- 

 
62,697,180.25 

 
- 

 
62,697,180.25 

     เงินกูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -  -  48,033,076.75  28,746,873.32  76,779,950.07 
     เงินกูย้ืมระยะยำว -  -  47,901,768.28  -  47,901,768.28 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ   -  -  125,039,237.99  -  125,039,237.99 
     รวม 77,276,665.67  -  304,017,169.88  894,911,730.68  1,276,205,566.23 
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 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

 

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 

รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน:          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  23,271,741.64  390,255.45  23,661,997.09 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  353,002.79  353,002.79 
     เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ -  -  357,300,000.00  -  357,300,000.00 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  23,134.76  23,134.76 
     รวม -  -  380,571,741.64  766,393.00  381,338,134.64 

          
หน้ีสินทำงกำรเงิน:          
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  2,608,146.74  2,608,146.74 
     รวม -  -  -  2,608,146.74  2,608,146.74 

 
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ

ลดตำมรำคำตลำด 

 

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 

รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน:          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  94,164,395.90  377,233.63  94,541,629.53 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  722,475.13  722,475.13 
     เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ -  -  312,300,000.00  20,081.97  312,320,081.97 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  11,972,057.16  11,972,057.16 
     รวม -  -  406,464,395.90  13,091,847.89  419,556,243.79 

          
หน้ีสินทำงกำรเงิน:          
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  412,155.29  412,155.29 
     รวม -  -  -  412,155.29  412,155.29 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทได้พิจำรณำ 
ใชน้โยบำยเน้นควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในบำงช่วงเวลำ กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำ
ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงมีอำยสัุญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น 
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้น) 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
สกุลเงิน:        
  ดอลลำร์สหรัฐ 5.36  9.75  4.43  4.05 
  ยโูร 0.24  0.34  -  - 
  เยน -  -  225.30  - 
  เวียดนำมดอง 45.03  -  -  - 

 

 

 (หน่วย: ลำ้น) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
สกุลเงิน:        
  ดอลลำร์สหรัฐ -  0.59  -  - 

การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
และไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินในรำยกำร 
ท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำและ/ หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ถูกก ำหนดโดยวิธีต่อไปน้ี   
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มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูยื้มระยะส้ัน สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูยื้มระยะส้ัน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึก
ไวใ้นบญัชี 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวเป็นมูลค่ำท่ีใกล้เคียงกับรำคำท่ีบันทึกไวใ้นบัญชีเน่ืองจำกส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ  
ทำงกำรเงินเหล่ำน้ีมีดอกเบ้ียในอตัรำตลำด 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่สำมำรถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงท่ี
ให้ไวก้บักลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงั นอกจำกน้ีลูกหน้ีของกลุ่มบริษทั
ประกอบดว้ยลูกหน้ีหลำยรำย ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ี 

36. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
โดยกลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนด้วยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำ ๆ กันในอตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงำน 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีมีสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผูบ้ริหำรจัดกำรกองทุนและจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือ
พนักงำนนั้ นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563  
ตำมงบกำรเงินรวมไดจ้่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 2.13 ลำ้นบำท และ 1.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท และ 0.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

37. การบริหารจัดการทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัฯ คือกำรด ำรงฐำนเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเพ่ือรักษำควำมเช่ือมั่นของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนเจำ้หน้ี  
และตลำดเงินทุน และเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษัทก ำหนดว่ำเป็นผลของกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหำรด้วยส่วนของผู ้ถือหุ้นทั้ งหมดโดยไม่รวมส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและติดตำมระดบักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.8147: 1 และ 0.7687: 1 
ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.0064: 1 และ 0.0036: 1 ตำมล ำดบั 
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38. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ของตวัเลขเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคลอ้งกบักำร
จดัประเภทรำยกำรในปีปัจจุบนั 

ผลกระทบจำกกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 

ก่อน 
จดัประเภทใหม ่ จดัประเภทใหม ่

ภายหลงั 
การจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 729,489,250.94 (774,591.19) 728,714,659.75 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 2,478,196.16 774,591.19 3,252,787.35 

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังที่ 1/2565 มีมติอนุมตัิให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือ
หุ ้น เพื ่อพ ิจ ำรณ ำและอน ุม ตั ิจ ่ำย เง ิน ป ัน ผลจำกผลก ำไรสะสม  ให ้แก ่ผู ถ้ ือ หุ ้น ของบ ริษ ทั ฯ  ใน รูป ขอ ง 
เงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 39.60 ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 21 เมษำยน 2565 (Record Date) และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี  9 พฤษภำคม 2565 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565 


