
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

วนัที ่31 มนีาคม 2565 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูล 

ทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่ง

กาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมี

นยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ี

สอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํ

ข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบ

บัญชีอ่ืนในสาํนักงานเดียวกันกับขา้พเจ้า ซ่ึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสํานกังานเดียวกนักบั

ขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล

ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงาน

ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 

 

(นายไกรแสง ธีรนุลกัษณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5428 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 1

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 469,454,118.96         596,386,988.05         1,513,286.51             23,661,997.09           

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 4 2,356,757,233.11      1,847,907,850.69      4,799,933.97             353,002.79                

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ 3.2 -                                -                                376,300,000.00         357,300,000.00         

สินค้าคงเหลือ 5 139,954,654.23         177,595,104.39         -                                -                                

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 6 69,284.69                  1,931,409.26             -                                -                                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,966,235,290.99      2,623,821,352.39      382,613,220.48         381,314,999.88         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 3,252,787.35             3,252,787.35             -                                -                                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 687,234,603.40         697,100,123.04         5,470,698.78             5,484,676.39             

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9 45,198,200.78           35,588,321.36           -                                -                                

สิทธิจากสัญญาขายนํ�าดิบ 129,829,557.20         131,245,879.66         -                                -                                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 6,642,379.72             5,842,825.86             -                                -                                

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 37,749.55                  37,956.82                  -                                -                                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 10 75,229,425.67           63,587,416.52           180,845.42                23,134.76                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 947,424,703.67         936,655,310.61         1,155,651,484.20      1,155,507,751.15      

รวมสินทรัพย์ 3,913,659,994.66      3,560,476,663.00      1,538,264,704.68      1,536,822,751.03      

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 2

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 11 76,418,184.06           124,667,057.08         -                                -                                

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 12 1,519,375,368.30      1,140,923,182.82      819,503.54                2,608,146.74             

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 14 43,401,768.17           47,901,768.19           -                                -                                

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 62,792,286.24           88,358,271.99           -                                -                                

เงินกู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างจ่าย 3.2, 13 80,495,227.33           79,760,337.33           1,500,369.86             -                                

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19,838,362.56           18,277,773.08           313,492.25                -                                

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,802,321,196.66      1,499,888,390.49      2,633,365.65             2,608,146.74             

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่า 15 35,943,799.95           25,892,889.01           -                                -                                

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 33,211,871.00           33,506,987.83           -                                -                                

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 35,253,140.58           34,341,865.97           5,278,385.37             7,118,227.03             

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 4,837,768.52             4,843,788.22             -                                -                                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 109,246,580.05         98,585,531.03           5,278,385.37             7,118,227.03             

รวมหนี�สิน 1,911,567,776.71      1,598,473,921.52      7,911,751.02             9,726,373.77             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น                               

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

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

ยังไม่ได้จัดสรร 794,013,534.07         753,433,839.67         435,169,234.66         431,912,658.26         

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 106,328,681.06         106,877,861.96         -                                -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,995,525,934.13      1,955,495,420.63      1,530,352,953.66      1,527,096,377.26      

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 6,566,283.82             6,507,320.85             -                                -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,002,092,217.95      1,962,002,741.48      1,530,352,953.66      1,527,096,377.26      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,913,659,994.66      3,560,476,663.00      1,538,264,704.68      1,536,822,751.03      

บริษัท เอเซีย พรีซิชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 3

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและการให้บริการ 17 429,480,060.26         270,651,510.31         4,500,000.00        -                             

รายได้ค่าก่อสร้าง 17 378,053,618.95         186,420,353.08         -                            -                             

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 17 (352,782,491.53)        (184,229,666.76)        (2,692,606.62)       -                             

ต้นทุนการก่อสร้าง 17 (346,551,979.62)        (131,132,209.41)        -                            -                             

กําไรขั�นต้น 108,199,208.06         141,709,987.22         1,807,393.38        -                             

รายได้อื�น 192,865.66                10,666,442.97           3,012,624.63        5,421,690.25         

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (2,215,290.94)            (1,732,738.84)            -                            -                             

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (53,968,797.06)          (44,783,624.77)          (1,219,453.26)       (5,284,401.30)        

ค่าใช้จ่ายอื�น (3,573,443.58)            (37,999.13)                 -                            -                             

ต้นทุนทางการเงิน (2,948,553.57)            (4,249,496.18)            (369.86)                 -                             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 45,685,988.57           101,572,571.27         3,600,194.89        137,288.95            

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ (5,047,331.20)            (21,103,950.93)          (343,618.49)          (46,873.79)             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 40,638,657.37           80,468,620.34           3,256,576.40        90,415.16              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (549,180.90)               5,866,618.70             -                            -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (549,180.90)               5,866,618.70             -                            -                             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 40,089,476.47           86,335,239.04           3,256,576.40        90,415.16              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 40,579,694.40           80,273,895.80           3,256,576.40        90,415.16              

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 58,962.97                  194,724.54                -                            -                             

40,638,657.37           80,468,620.34           3,256,576.40        90,415.16              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 40,030,513.50           86,140,514.50           3,256,576.40        90,415.16              

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 58,962.97                  194,724.54                -                            -                             

40,089,476.47           86,335,239.04           3,256,576.40        90,415.16              

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 16 0.0615                       0.1216                       0.0049                  0.0001                   

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 4

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

จัดสรรแล้ว ผลต่างจากการแปลงค่า การเปลี�ยนแปลง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที�

ทุนที�ออก สํารอง งบการเงินที�เป็น ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ อื�นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ไม่มีอํานาจ

และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 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    

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                           40,579,694.40      (549,180.90)                     -                                            (549,180.90)           40,030,513.50         58,962.97              40,089,476.47         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 659,999,862.00    369,183,857.00     66,000,000.00     794,013,534.07    5,182,202.96                    101,146,478.10                    106,328,681.06     1,995,525,934.13    6,566,283.82         2,002,092,217.95    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 659,999,862.00    369,183,857.00     66,000,000.00     588,112,965.38    (366,362.36)                     101,146,478.10                    100,780,115.74     1,784,076,800.12    6,427,632.18         1,790,504,432.30    

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                           80,273,895.80      5,866,618.70                    -                                            5,866,618.70         86,140,514.50         194,724.54            86,335,239.04         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 659,999,862.00    369,183,857.00     66,000,000.00     668,386,861.18    5,500,256.34                    101,146,478.10                    106,646,734.44     1,870,217,314.62    6,622,356.72         1,876,839,671.34    

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 5

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ทุนที�ออก จัดสรรแล้ว รวมส่วน

และชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 659,999,862.00                        369,183,857.00                        66,000,000.00                          431,912,658.26                        1,527,096,377.26                     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                               -                                               -                                               3,256,576.40                           3,256,576.40                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 659,999,862.00                        369,183,857.00                        66,000,000.00                          435,169,234.66                        1,530,352,953.66                     

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด:

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                               -                                               -                                               90,415.16                                90,415.16                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 659,999,862.00                        369,183,857.00                        66,000,000.00                          474,381,172.11                        1,569,564,891.11                     

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� 6

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

งบกระแสเงินสด  "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 45,685,988.57      101,572,571.27       3,600,194.89           137,288.95              

ปรับรายการกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 2,948,553.57         4,249,496.18           369.86                     -                               

การปรับปรุงดอกเบี�ยรับ (17,847.92)            (1,501.09)                 (3,012,624.63)         (4,500,146.64)         

การปรับปรุงด้วยลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (520,839,008.85)   (158,186,734.45)     (4,604,641.84)         (177,556.04)             

การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง 39,422,922.21      (3,899,608.76)         -                               -                               

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 133,303.05            14,714,380.88         -                               -                               

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 373,827,749.72    31,627,113.57         (1,788,643.20)         430,417.85              

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 18,542,306.35      23,441,014.12         13,977.61                583,677.83              

การปรับปรุงด้วยค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (กลับรายการ) 632,856.08            -                               -                               -                               

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) (1,782,472.05)       (403,739.38)             -                               -                               

การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน (กลับรายการ) 5,176,477.04         -                               -                               -                               

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,197,788.82         1,138,980.44           97,959.55                97,080.00                

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น 3,466,841.87         (7,617,563.76)         -                               -                               

(กําไร) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 1,862,124.57         -                               -                               -                               

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                             39,271.32                -                               -                               

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -                             1.00                         -                               1.00                         

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) (75,428,405.54)     (94,898,889.93)       (9,293,602.65)         (3,566,526.00)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน (29,742,416.97)     6,673,681.34           (5,693,407.76)         (3,429,237.05)         

ดอกเบี�ยจ่าย (2,213,663.57)       (3,423,537.85)         -                               -                               

ดอกเบี�ยรับ 17,847.92              1,501.09                  3,012,624.63           4,520,228.61           

ภาษีเงินได้จ่ายออก (3,781,651.28)       (13,682,695.49)       (30,126.24)               (45,201.95)               

เงินสดจ่ายเพื�อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย -                             -                               (1,937,801.21)         -                               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (35,719,883.90)     (10,431,050.91)       (4,648,710.58)         1,045,789.61           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินฝากธนาคารที�มีข้อจํากัดในการใช้ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (119,712.86)          (4,717,070.48)         -                               -                               

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                             70,616.00                -                               -                               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,500,137.28)       (4,150,518.75)         -                               -                               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,132,978.00)       -                               -                               -                               

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

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                             -                               (19,000,000.00)       -                               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (8,752,828.14)       (8,796,973.23)         (19,000,000.00)       15,000,000.00         

หน่วย: บาท

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (48,248,873.02)     (2,021,485.82)         -                               -                               

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน -                             107,720,071.75       -                               -                               

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                             -                               1,500,000.00           -                               

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (4,500,000.02)       (109,761,249.31)     -                               -                               

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (29,163,411.89)     (3,778,642.47)         -                               -                               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (81,912,284.93)     (7,841,305.85)         1,500,000.00           -                               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน (126,384,996.97)   (27,069,329.99)       (22,148,710.58)       16,045,789.61         

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (547,872.12)          5,749,098.63           -                               -                               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (126,932,869.09)   (21,320,231.36)       (22,148,710.58)       16,045,789.61         

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 469,454,118.96    516,636,259.97       1,513,286.51           110,587,419.14       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม:

รายการที�ไม่เป็นตัวเงินที�มีสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี�

ซื�อสินทรัพย์เป็นเงินเชื�อ 566,231.00            -                               -                               -                               

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที�เพิ�มขึ�นตามหนี�สินตามสัญญาเช่า 13,648,337.08      1,568,429.84           -                               -                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้ งในประเทศไทยและเป็นบริษัท  

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตาํบลดอนหัวฬ่อ อาํเภอเมืองชลบุรี 

จงัหวดัชลบุรี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่สูงสุดคือ บริษทั แอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 

22.12 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564: ถือหุน้ร้อยละ 22.12) 

บริษทัฯ บริษทัย่อย การร่วมคา้ รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั” ประกอบธุรกิจหลกัในธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างทั้งใน 

และต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจการผลิตช้ินส่วนโลหะและธุรกิจจาํหน่ายนํ้ า 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งสํานักงานบริหารโครงการของบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั (Project 

Management Office)ในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม เพ่ือจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และการก่อสร้างสายส่งและช่องต่อขยายใน 

Bac Lieu ตามขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั และบริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯ 

เลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้น

กบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย ขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.1 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 และ 1 มกราคม 2566 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.3 การประมาณการ 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการรับรู้และ

การวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพินิจการประมาณการ 

และขอ้สมมติฐานท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหาร  

การใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน รวมถึงแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีนาํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล

เหมือนกบัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2.4 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ท่ีบริษทัฯ  

มีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

      สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศ 
ท่ีจดัตั้ง 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 

บริษทัยอ่ยทางตรง          

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  ใหบ้ริการในดา้น Engineering Service และ 
Automation Solution และให้ บริการ
งานก่อสร้างโครงการและให้ บริการ
ดูแลและบํา รุง รักษาโรงงานไฟฟ้า
ประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด 

 ไทย  100.00  100.00  

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

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

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนโลหะ  ไทย  100.00  100.00  

บริษทัยอ่ยทางออ้ม (ถือโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั)        

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าดิบ  ไทย  98.12  98.12  

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 
 

 จดัจาํหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้าง
ต่ าง ๆ ของธุรกิ จโรงไฟฟ้ า  ธุ ร กิ จ
พลงังานทุกประเภท ธุรกิจนํ้ ารวมถึง
โรงงานผลิตไอนํ้ า นํ้ าบริสุทธ์ิ และผสม
ส า ร เ ค มี  เ พ่ื อ จํา ห น่ า ย ใ น กิ จ ก า ร
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือใชเ้พ่ือ
จํ า ห น่ า ย แ ก่ ชุ ม ช น  แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
ให้บริการ ออกแบบ ให้คาํปรึกษาดา้น
วิศวกรรมการให้บริการงานก่อสร้าง
โครงการ และใหบ้ริการดูแลบาํรุงรักษา 

 ไทย  100.00  100.00  
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      สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศ 
ท่ีจดัตั้ง 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธนัวาคม 
2564 

 

บริษทั เอทู วอเตอร์ เมเนจเมน้ท ์จาํกดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทู
ตีรวฒัน์ จาํกดั”)  

 งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสูบนํ้ า 

 ไทย  100.00  100.00  

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั  ท่ีปรึกษางานก่อสร้าง  และรับก่อสร้าง
งานโครงการต่าง ๆ 

 เวยีดนาม  100.00  100.00  

 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีสรุปขา้งล่างน้ี ซ่ึงรายการเหล่าน้ีเกิดข้ึนตามมูลฐานท่ี

ตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้าํหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือ

บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

3.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 

ช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู วอเตอร์ เมเนจเมน้ท ์จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีเวยีดนาม จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั เอเซีย  พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) / 

ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั /  

ผูบ้ริหารร่วมกนัในบริษทัยอ่ย 

3.2 ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

        (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้า        

    บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั -  -  4,500,000.00  - 
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        (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ        

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั        

เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  342,300,000.00  297,300,000.00 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  19,000,000.00  60,000,000.00 

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

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  361,300,000.00  342,300,000.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  2,886,871.22  14,944,047.12 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  (2,886,871.22)  (14,944,047.12) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

รวม -  -  361,300,000.00  342,300,000.00 

        

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั        

เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  15,000,000.00  15,000,000.00 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

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

ดอกเบ้ียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  20,081.97 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  125,753.41  760,849.33 

รับชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  (125,753.41)  (780,931.30) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  -  - 

รวม -  -  15,000,000.00  15,000,000.00 

รวมทั้งหมด -  -  376,300,000.00  357,300,000.00 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น ครบกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 3.00 – 3.40 และ 3.40 ต่อปี ตามลาํดบั 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย        

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั        

เงินตน้        

    ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 

    เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  1,500,000.00  - 

    จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

    ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  1,500,000.00  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        

    ยอดคงเหลือตน้งวด/ ปี -  -  -  - 

    เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ ปี -  -  369.86  - 

    จ่ายชาํระระหวา่งงวด/ ปี -  -  -  - 

    ยอดคงเหลือปลายงวด/ ปี -  -  369.86  - 

รวม -  -  1,500,369.86  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้มืระยะสั้น ครบกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี 

3.3 รายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมีสาระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  2565 2564 2565 2564 

รายได้จากการให้บริการ      

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั  - - 4,500 - 

ดอกเบีย้รับ      

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  - - 2,887 4,273 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั  - - 126 227 

ค่าเช่าจ่าย      

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

3.4 การคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ 

บริษทัและกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้คํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 21.2 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้  – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3.2) -  -  4,500,000.00  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 1,150,348,057.02  915,115,672.66  -  - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,280,169.83)  (1,647,313.75)  -  - 

      รวมลูกหน้ีการคา้ 1,148,067,887.19  913,468,358.91  4,500,000.00  - 

มูลค่าของงานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        

      เรียกเก็บ  762,247,114.43  576,581,321.83  -  - 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 103,518.89  311,983.43  -  20,800.00 

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 74,571,741.55  164,754,751.71  -  - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 183,684,026.42  1,084,130.10  -  - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 47,322,493.10  56,203,470.21  215,280.83  76,662.83 

เงินทดรองจ่าย 91,160,032.50  90,183,412.85  -  - 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 7,220,239.09  11,736,135.45  -  238,246.77 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,077,952.74  1,077,952.74  -  - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 25,010,384.69  24,598,506.16  83,112.32  16,172.70 

ภาษีซ้ือรอนาํส่ง 15,916,131.69  7,366,634.48  1,540.82  1,120.49 

เงินมดัจาํ 190,867.00  301,834.84  -  - 

อ่ืน ๆ 184,843.82  239,357.98  -  - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 446,442,231.49  357,858,169.95  299,933.97  353,002.79 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2,356,757,233.11  1,847,907,850.69  4,799,933.97  353,002.79 
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ลูกหน้ีการคา้แยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 378,182,263.67  169,742,917.60  4,500,000.00  - 

เกินกาํหนดชาํระ        

1 – 30 วนั 169,204,893.65  105,480,946.63  -  - 

31 – 90 วนั 48,674,138.55  168,348,268.92  -  - 

91 – 180 วนั 166,180,069.39  70,149,884.82  -  - 

181 – 365 วนั 68,698,628.52  86,613,573.70  -  - 

เกิน 365 วนัข้ึนไป 37,868,133.15  45,546,921.95  -  - 

รวม 868,808,126.93  645,882,513.62  4,500,000.00  - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา* 281,539,930.09  269,233,159.04  -  - 

รวม 1,150,348,057.02  915,115,672.66  4,500,000.00  - 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,280,169.83)  (1,647,313.75)  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 1,148,067,887.19  913,468,358.91  4,500,000.00  - 

  *ระยะเวลารับประกนัตามสญัญาไม่เกิน 1 ปี 

  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 30  – 90 วนั 

5. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 29,605,761.29  37,249,755.96  -  - 

สินคา้ระหวา่งทาง 49,307,979.38  66,367,125.36  -  - 

งานระหวา่งทาํ 39,440,761.92  35,953,101.74  -  - 

สินคา้สาํเร็จรูป 22,763,688.05  40,971,129.79  -  - 

รวม 141,118,190.64  180,541,112.85  -  - 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,163,536.41)  (2,946,008.46)  -  - 

 139,954,654.23  177,595,104.39  -  - 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                      “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ                   “สอบทานแล้ว” 

วนัที ่31 มนีาคม 2565 
 

15 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,946,008.46  4,166,805.34  -  - 

ตั้งเพ่ิมข้ึน -  60,732.33  -  - 

โอนกลบั/ จาํหน่ายระหวา่งงวด (1,782,472.05)  (464,471.71)  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 1,163,536.41  3,763,065.96  -  - 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุน 

6. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้หลายสญัญา ซ่ึงสญัญามีอายรุะหวา่ง 5 – 8 เดือน 

สัญญาซ้ือที่ธนาคารซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีจาํนวน 5.05 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และจาํนวน 400.00 ลา้นเยน ตามลาํดบั 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

สัญญาซ้ือทีธ่นาคารซ้ือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า    

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด/ ปี 175,655,935.81  285,126,159.26 

ยอดคงเหลือตามสญัญา 175,586,651.12  283,194,750.00 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียง 69,284.69  1,931,409.26 

ผลกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้ัวขอ้สินทรัพย ์

(หน้ีสิน) ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน และไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภายใตบ้ญัชี “รายไดอ่ื้น” หรือ “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนั) 

  

สกุลเงิน 

 

ทุนชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

ของการลงทุน 

 

ราคาทุน 

 

เงินปันผลรับ 

  31 มี.ค.2565 31 ธ.ค.2564 31 มี.ค.2565 31 ธ.ค.2564 31 มี.ค.2565 31 ธ.ค.2564 31 มี.ค.2565 31 ธ.ค.2564 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ          

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั บาท 600,000 600,000 100 100 600,000 600,000 - - 

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

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด          

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

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

บริษทั เอทู วอเตอร์ เมเนจเมน้ท ์จาํกดั บาท 18,750 18,750 100 100 - - - - 

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

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ที. จํากัด          

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ      1,150,000 1,150,000 - - 
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8. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  697,100,123.04  5,484,676.39 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด – ราคาทุน    8,066,368.29  - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (12,754,102.09)  (13,977.61) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (1,308.80)  - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (5,176,477.04)  - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565   687,234,603.40  5,470,698.78 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ําท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 317.20 ลา้นบาท  

ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 11) และเงินกูย้ืมระยะยาว 

(หมายเหตุ 14) 

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 35,588,321.36 - 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  13,648,337.08 - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (4,038,457.66) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 45,198,200.78 - 
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10. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้        

ประเภทเงินฝาก ภาระหลกัประกนั        

– ออมทรัพย ์ การรับเงินค่าจา้ง 

  ล่วงหนา้ 5,984,695.93  5,882,466.35  -  - 

– ฝากประจาํ วงเงินกูย้มืและวงเงิน 

  หนงัสือคํ้าประกนั 530,313.42  530,181.12  -  - 

 สญัญาซ้ือขายนํ้ าดิบ 7,598,878.56  7,581,801.06  -  - 

 Fleet Card 665,413.65  665,140.17  -  - 

 14,779,301.56  14,659,588.70  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19,887,588.13  19,916,981.08  2,000.00  2,000.00 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายเกิน 1 ปี 40,562,535.98  29,010,846.74  178,845.42  21,134.76 

  75,229,425.67  63,587,416.52  180,845.42  23,134.76 

11. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 4,712,538.28 4,737,454.58 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.00 – 3.40 2.00 – 3.40 4,625,000.00 51,937,500.00 - - 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต  3.00 3.00 – 3.40 67,080,645.78 67,992,102.50 - - 

รวม   76,418,184.06 124,667,057.08 - - 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 51,937,500.00  - 

บวก กูเ้พ่ิมเติม -  - 

หกั   จ่ายคืนเงินกู ้ (47,312,500.00)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 4,625,000.00  - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทัยอ่ย และร่วมคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

บริษทัยอ่ยและบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้        

เจา้หน้ีการคา้ 1,160,040,500.50  818,690,894.11  -  - 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 117,519,732.30  115,661,865.70  -  - 

เช็คจ่ายล่วงหนา้ 4,738,469.82  19,847,428.08  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 15,846,805.96  4,704,286.71  -  - 

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 148,189,689.21  109,097,520.04  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ตามสญัญาบริการ 350,000.02  512,500.00  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าเช่าท่ีดิน 74,234.00  178,634.32  -  - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสินคา้ 17,180,774.55  3,476.25  -  - 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        

เจา้หน้ีอ่ืน 11,482,408.54  12,713,158.11  41,678.37  23,127.49 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,438,615.46  2,674,308.39  -  - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 1,902,712.24  446,749.31  383,943.08  69,147.16 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 2,919,634.78  19,188,438.83  -  1,729,340.00 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,009,961.10  6,461,981.78  393,882.09  786,532.09 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด 33,681,254.82  30,738,603.69  -  - 

อ่ืน ๆ 575.00  3,337.50  -  - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,519,375,368.30  1,140,923,182.82  819,503.54  2,608,146.74 
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13. เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        

เงินกูย้มื 48,033,076.75  48,033,076.75  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 32,462,150.58  31,727,260.58  -  - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 80,495,227.33  79,760,337.33  -  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้มืระยะสั้นเป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม โดยมี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 – 7.75 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 อดีตผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยไดฟ้้องร้องให้บริษทัย่อยชาํระคืนเงิน 

รายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 

14. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท)  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 43,401,768.17  47,901,768.19  -  - 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (43,401,768.17)  (47,901,768.19)  -  - 

 -  -  -  - 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 47,901,768.19  - 

บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  - 

หกั   จ่ายชาํระระหวา่งงวด (4,500,000.02)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 43,401,768.17  - 

เงินกูย้มืระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8) เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) และคํ้าประกนัโดย

บริษทัยอ่ยและอดีตผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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เงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี กาํหนดชาํระให้เสร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการชาํระ

เงินตน้ ดงัน้ี 

– ปี 2561 – 2563 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 900,000 บาท 

– ปี 2564 – 2565 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1,500,000 บาท 

– ปี 2566 – 2567 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 2,000,000 บาท และตอ้งชาํระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมดใหเ้สร็จส้ิน

ภายในเดือนธนัวาคม 2567 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้ งจํานวน (หน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายคืน 

เม่ือทวงถาม) เน่ืองจาก เง่ือนไขทางการเงินบางประการของบริษทัยอ่ยไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดท้ราบและจะดาํเนินการขอผอ่นผนัเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงิน 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 114,251,161.00 - 

เพ่ิมข้ึน 13,648,337.08 - 

เงินจ่ายชาํระ (29,163,411.89) - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 98,736,086.19 - 

หกั : ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (62,792,286.24) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 35,943,799.95 - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงเกิดจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าํนวน 

47.68 ล้านบาท และ 37.81 ล้านบาท ตามลาํดับ และสัญญาเช่าเคร่ืองจักรจํานวน 51.06 ล้านบาท และ 76.44 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 
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16. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565  2564  2565  2564 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (หน่วย: บาท) 40,579,694.40  80,273,895.80  3,256,576.40  90,415.16 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หน่วย: หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/ หุน้) 0.0615  0.1216  0.0049  0.0001 

17. ข้อมูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้นําเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน

ให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ตน้ทุนใน

การจดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สองแห่ง คือ ประเทศไทย และประเทศเวยีดนาม 
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รายละเอียดขอ้มูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ รายไดค่้าก่อสร้าง   

 

ผลิตช้ินส่วนโลหะ 

การขายวสัดุก่อสร้าง 

และการบริหารงาน 

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรนํ้า 

วศิวกรรมและก่อสร้าง 

(EPC) รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้           

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 218 210 158 - 24 18 - - 400 228 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง - - 29 42 - - 378 187 407 229 

รวมรายได ้ 218 210 187 42 24 18 378 187 807 457 

รายได ้ 218 210 187 42 24 18 378 187 807 457 

ตน้ทุน (152) (152) (183) (28) (17) (4) (347) (131) (699) (315) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 66 58 4 14 7 14 31 56 108 142 

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:           

รายไดอ่ื้น         - 11 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (2) (2) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (54) (45) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (3) - 

ตน้ทุนทางการเงิน         (3) (4) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้         46 102 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้         (5) (21) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด         41 81 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี    31 มี.ค.65 31 ธ.ค.64 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์         687 697 

สินทรัพยอ่ื์น         3,227 2,863 

สินทรัพยร์วม         3,914 3,560 
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ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

รายได้จาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มี

ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากส่วนงาน        

ประเทศไทย 785.88  297.50  4.50  - 

ต่างประเทศ 21.65  159.57  -  - 

 807.53  457.07  4.50  - 

ลูกค้ารายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ 3 ราย เป็นจาํนวนเงิน 347 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 43 และ 2 ราย เป็นจาํนวนเงิน 136 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ตามลาํดบั ซ่ึงมาจากส่วนงานวิศวกรรมและ

ก่อสร้าง และการขายวสัดุก่อสร้างและการบริหารงาน 

18. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

ก) สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปีส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย ภาษีเงินได้

นิติบุคคลคา้งจ่าย แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินฝากธนาคาท่ีติดภาระคํ้ าประกนั หน้ีสินตามสัญญาเช่า และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจ่ายดอกเบ้ียใน

อตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

ทั้งน้ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินขา้งตน้วดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แยกแสดงมูลค่าตาม

บญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 มูลค่าตาม

บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการป้องกนัความเส่ียง       

- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 69 - 69 - 69 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ขอ้มูลระดบั 2) ไดมี้การประมาณข้ึนโดยใชว้ธีิการและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี 

ประเภท เทคนิคการประเมนิมูลค่า 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

หมุนเวยีนอ่ืน 

(สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้) 

การกาํหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขาย

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  

19. ลาํดบัช้ันมูลค่ายุตธิรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทัจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนด

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดับ 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 ได้แก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ 

โดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งนาํมาใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีการวดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
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20. คดคีวาม 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 อดีตผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยรายหน่ึงไดฟ้้องร้องให้บริษทัยอ่ยชาํระคืนเงินตามตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

(หมายเหตุ 13) พร้อมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงินรวม 71.97 ลา้นบาท (เงินตน้จาํนวน 44.93 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 

27.04 ลา้นบาท) โดยเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัยอ่ยชาํระเงินจาํนวน 71.97 ลา้นบาท

ให้แก่อดีตผูถื้อหุ้น พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินตน้จาํนวน 44.93 ลา้นบาท นบัแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

จนกว่าจะชาํระเสร็จ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดอุ้ทธรณ์คาํตดัสินของศาลชั้นตน้ ณ ปัจจุบนั คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

21. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

21.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งก่อสร้างท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

   งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามสญัญา  จ่ายชาํระ  คงเหลือ 

สญัญาก่อสร้าง   1,902,684,800.46  886,592,546.19  1,016,092,254.27 

21.2 การคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนัและอ่ืน ๆ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั เอทูเทคโนโลยี จาํกดั ไดค้ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ไดรั้บ

จากธนาคารในวงเงินรวม 210 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็น

จาํนวน 252 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติัตามปกติของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัระหวา่งกนั 

21.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ในปี 2564 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บแจง้จากผูว้า่จา้งให้ดาํเนินการเก่ียวกบัค่าเสียหายจาก

การให้บริการตามสัญญา ต่อมาในระหวา่งงวดปัจจุบนั ผูว้า่จา้งดงักล่าวไดส่้งจดหมายเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยชาํระ

ค่าเสียหายจากการให้บริการตามสัญญาเป็นจาํนวนเงินประมาณ 198 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยอยู่ในระหว่างการ

ตรวจสอบและพิจารณาขอ้เรียกร้องดงักล่าว ในขณะเดียวกนับริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการเจรจาและเรียกร้องค่าเสียหาย

ดงักล่าวจากผูรั้บเหมาช่วงเช่นกนั ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยคาดวา่การเรียกร้องขา้งตน้จะไม่เกิดผลเสียหายใน

ภาพรวมกบักิจการ 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                     “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ            “สอบทานแล้ว” 
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22. การจดัประเภทรายการใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใหม่ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 (หน่วย : บาท) 

 ตามท่ีเคยรายงาน จดัประเภท ตามท่ีจดัประเภท 

 ในงวดก่อน รายการใหม่ รายการใหม่ 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13,500,000.00 34,401,768.19 47,901,768.19 

เงินกูย้มืระยะยาว 34,401,768.19 (34,401,768.19) - 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,962,002,741.48 - 1,962,002,741.48 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษทัฯ มีมติท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

– มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 39.60 ลา้นบาท ให้แก่ 

ผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

– มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ซ่ึงเป็นหุ้นกู้

ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั หรือผูค้ ํ้ าประกนั มีหรือไม่

มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ โดยหุน้กูมี้อายไุม่เกิน 7 ปี 

23.2 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2565 มีมติอนุมติัการจาํหน่ายหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ 

ถืออยู่ใน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จาํกดั (“APAT”) ซ่ึงเป็น บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นจาํนวน 

54,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดและทุนชาํระแลว้ของ APAT) จาํนวน 

22,000,000 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ APAT ในราคาหุ้นละ 14 บาท 

มูลค่าซ้ือขายรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 308 ลา้นบาท  

23.3 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2565 บริษทัยอ่ยไดรั้บคาํสัง่ใหห้ยดุการดาํเนินงานท่ีโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีสัญญา

ให้บริการบริหารจดัการกบัผูว้่าจา้งรายหน่ึง ส่งผลให้บริษทัย่อยไม่สามารถให้บริการบริหารจดัการแก่โรงไฟฟ้า

ดงักล่าวไดน้บัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสั่งจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือวา่จะไม่ไดรั้บผลเสีย

หายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

24. การอนุมตัข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
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