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ทัง้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ เพิม่ เติมได้ จากแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ทีแ่ สดงไว้ ใน www.sec.or.th หรือ www.asiaprecision.com

Asia Precision Public Company Limited

1. Policy and Overall Business Operations
APCS’s business operation
Asia Precision Public Co., Ltd. (Company or APCS) formerly known as Eastern Asia Precision Autopart Industry
Co., Ltd. was registered as a limited company on December 7, 1994 and then changed the name to Asia Precision Co., Ltd.
on March 14, 1995. APCS initially had a registered capital of only Bt1 million with an objective of producing and
distributing high precision machining and cold forging products. Its first factory was located in Samut Prakan Province and
in late 2002, the factory was relocated to Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri. On January 4, 2011, APCS turned
into a public company and changed its name to Asia Precision Public Co., Ltd. registered capital of Bt300 million and
paid-up register capital of Bt300 million. On September 29, 2011 APCS became a listed company in the Stock Exchange
of Thailand, had a registered capital and paid up register capital of Baht 659,999,962 and the paid up capital of Baht
659,999,862.
APCS manufactures and distributes high precision parts and components made from such metals as steel, forged
steel, stainless steel and aluminum. Shapes, characteristics and specifications are as designed by customers. APCS’s
customers are 1st tier suppliers of auto parts. At present, APCS aims at producing and distributing products to the
automotive industry, air conditioning and refrigeration compressor industry and digital camera industry.
The APCS policy is to expand its customer base to other industries so as to spread its risks and increase growth
opportunities. APCS also continues to improve its process for better coverage, add competitive edge as well as support
APCS flexibility.
Overall operations of the Group. The principal business of the Automotive Product Group. And expand
operations to other businesses. To increase business opportunities.
As at December 31, 2017, the subsidiary company of four companies:
1) P2 Precision Co., Ltd.
2) A2 Technologies Co., Ltd.
3) APCS Technologies Co.,Ltd. The A2 Technologies Co., Ltd. owns shares in APCS Technologies Co., Ltd.,
held 100 percent
4) Cholkij Sakol Co.,Ltd. The A2 Technologies Co., Ltd. owns shares in Cholkij Sakol Co., Ltd.,
held 53.33 percent
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”หรื อ “APCS”) เดิ มชื่ อ บริ ษทั อี สเทิ ร์น เอเซี ย พรี ซิชนั่ ออโตพาร์ ท
อินดัสตรี จากัด จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 และได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด เมื่อวันที่
14 มี นาคม 2538 บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยนแรกเริ่ ม 1 ล้านบาท โดยมี วตั ถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิ จ คือ การผลิ ตและ
จาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold Forging) มีโรงงานแห่ งแรกตั้งอยูท่ ี่จงั หวัด
สมุทรปราการ ในช่วงปลายปี 2545 ได้ยา้ ยโรงงานมาอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และเมื่อวันที่ 4 มกราคม
2554 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนมีทุนจดทะเบี ยน 300,000,000 บาท และทุนที่เรี ยกชาระแล้ว จานวน
300,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้นาหุ น้ สามัญไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ปัจจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน จานวน 659,999,962 บาท และมีทุนเรี ยกชาระแล้ว จานวน 659,999,862บาท
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold
Forging)ที่ทาจากโลหะ เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรู ป สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น โดยรู ปร่ าง ลักษณะและ
คุณสมบัติของชิ้นงานจะเป็ นไปตามการออกแบบของลูกค้า โดยชิ้นส่ วนที่มีความเที่ยงตรงสู งของบริ ษทั สามารถนาไปใช้งาน
ได้ในอุ ตสาหกรรมหลายประเภท ลู กค้าส่ วนใหญ่ ของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนกลุ่มที่ ผลิ ตส่ งให้บริ ษทั ประกอบรถยนต์
โดยตรง (1st Tier Supplier) โดยในปั จจุบนั บริ ษทั มุ่งเน้นการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องทาความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
บริ ษทั มีนโยบายในการกระจายฐานลูกค้าสู่ หลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและเพิ่มโอกาส
ในการเติ บโตให้กบั บริ ษทั รวมถึ งบริ ษทั ยังคงเดิ นหน้ายกระดับมู ลค่าเพิ่มของกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการขยาย
กระบวนการผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสนับสนุ นความสามารถในการดาเนิ นงานที่
ยืดหยุน่ ของบริ ษทั
ภาพรวมการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักในกลุ่มสิ นค้ายานยนต์ และขยายการดาเนิ นงานไปยัง
ธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยจานวน 4 บริ ษทั ได้แก่
1) บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด
2) บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
3) บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด (บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ถือหุ น้ ในบริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
ในสัดส่ วนร้อยละ 100)
4) บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด (บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ถือหุ น้ ในบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
ในสัดส่ วนร้อยละ 53.33)

หน้า 1

Asia Precision Public Company Limited
Business Operation of the Subsidiaries
P2 Precision Co., Ltd.
Established on October 22, 2010, P2 Precision Co., Ltd. (P2) has a fully-paid-up registered capital of Bt40
million, featuring 4 million common shares at the par value of Bt10 each. APCS holds 100 percent of its stake.
In 2017, P2 increased its paid-up registered capital by another Bt110 million at Bt10/share. As at December 31,
2017, P2 has a registered capital of Bt150 million, featuring 10 million common shares at the par value of Bt10 each.
P2 manufactures and distributes less-complicated metal components at low costs because of high volume. Those
components are mainly motorcycle and electronic parts or for clients heavily involved with the pricing war, who buy parts
at high volume. The products are primarily aimed to serve less-important customers as they offer less margins than other
customer groups. Today, the P2 factory is located on leased space in Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri Province.
P2 has received investment promotion in the form of tax incentives from the Board of Investment (BOI) in
accordance with the special promotion measures in the Board of Investment’s Notification No. 1/2553 (2010) on the
investment promotion to small- and medium-sized enterprises (SMEs), and its amendments No. 2/2554 (2011) , dated
January 5, 2010 and January 17, 2011 respectively. The incentives included import of used machinery to use in the project.
BOI approved the incentive package to P2 on July 1, 2011.
A2 Technology Co., Ltd.
Established on October 19, 2010, A2 Technology Co., Ltd. (A2) has a fully-paid-up registered capital of Bt20
million, featuring 2 million common shares at the par value of Bt10 each. APCS holds 100 percent of its stake.
In 2016, A2 increased its paid-up registered capital by another Bt80 million at Bt10/share. As at December 31,
2016, A2 has a registered capital of Bt100 million, featuring 10 million common shares at the par value of Bt10 each.
A2 invested in Cholkij Sakol Co., Ltd., which was involved with production and sale of raw water and held 53.33 percent
of shares in Cholkij Sakol Co., Ltd., another subsidiary in the APCS group.
In 2017, A2 increased its paid-up registered capital by another Bt220 million at Bt10/share. As at December 31,
2017, A2 has a registered capital of Bt320 million, featuring 10 million common shares at the par value of Bt10 each. A2
acquired 100% stake in APCS Technology Co., Ltd. and consequently APCS Technology Co., Ltd. became A2’s
subsidiary. APCS Technologies Co., Ltd. is engaged in the business of distributing materials, tools, equipment, spare parts
for the construction of power plants, other energy businesses, water business as well as factories producing steam, pure
water and chemicals to sell to the petrochemical industries or to communities and environmentally-related businesses or
engineering services, designing and consultation, services to construction projects as well as maintenances.
Today, A2 is engaged in the business of engineering and electrical engineering design and consultation for the
construction of renewable-energy power plants
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การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด (“พีทู”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจานวน 40
ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 4 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100
ปี 2560 พีทูได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว อีกจานวน 110 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ทาให้ปัจจุบนั พีทู
มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจานวน 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ จานวน 15 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
พีทูประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะที่ซับซ้อนน้อย และสามารถลดต้นทุนได้มากเมื่อผลิตในปริ มาณสู ง
โดยมุ่งที่อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนจักรยานยนต์และอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า หรื อกลุ่มลูกค้าที่มีการแข่งขันสู งทางด้านราคาแต่มี
ปริ มาณการสั่งซื้ อจานวนมาก ทั้งนี้ เพื่อรองรับลูกค้าเดิมที่บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญลดลง เนื่ องจากผลตอบแทนที่ได้รับน้อย
กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับลูกค้าในกลุ่มอื่น เพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายส่ วนแบ่งตลาดเพิ่มในอนาคต ปั จจุบนั โรงงาน
ของ พีทูต้ งั อยูบ่ นพื้นที่เช่า ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
พีทูได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษี อากรจากการส่ งเสริ มการลงทุน (“BOI”) ทั้งนี้ การยื่นขอรั บสิ ทธิ ประโยชน์
ดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์การส่ งเสริ มภายใต้มาตรการพิเศษตามประกาศคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนที่ 1/2553 เรื่ อง
นโยบายส่ งเสริ มการลงทุ นแก่วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประกาศฉบับแก้ไขที่ 2/2554 ลงวันที่ 5
มกราคม 2553 และวันที่ 17 มกราคม 2554 ตามลาดับ ในการให้สิทธิ ประโยชน์จากการนาเครื่ องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้
ในโครงการ โดยพีทูได้รับอนุมตั ิการส่ งเสริ มการลงทุนจาก BOI เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (“เอทู ”) จัดตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 19 ตุ ลาคม 2553 มี ทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว
จานวน 20 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 2 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยมีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ใน
สัดส่ วนร้อยละ 100
ปี 2559 เอทูได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว อีกจานวน 80 ล้านบาท มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท มีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชาระแล้วจานวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 10 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และเอทูได้
ลงทุนในบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ ในสัดส่ วนร้อยละ 53.33 ทาให้บริ ษทั ชลกิจสากล
จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ปี 2560 เอทูได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว อีกจานวน 220 ล้านบาท มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท ทาให้ปัจจุบนั
เอทูมีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจานวน 320 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 32 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท และเอทูได้ลงทุนใน บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด ซึ่ งดาเนินธุ รกิจการจัดจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ
เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของธุ รกิจโรงไฟฟ้า ธุ รกิจพลังงานทุกประเภท ธุ รกิจน้ า และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อม ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ทาให้บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ปั จจุ บนั เอทู ดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การงานก่ อสร้ างโครงการและให้บ ริ การดู แลและบารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าประเภท
พลังงานทดแทนทุกชนิด

หน้า 2

Asia Precision Public Company Limited
APCS Technologies Co., Ltd.
APCS Technologies Co., Ltd. (“AT”) Established on June 28, 2017, has a fully-paid-up registered capital of
Bt10 million, featuring 10,000 common shares at the par value of Bt1,000 each. A2 holds 100 percent of its stake.
AT is engaged in the business of distributing materials, tools, equipment, spare parts for the construction of
power plants, other energy businesses, water business as well as factories producing steam, pure water and chemicals to
sell to the petrochemical industries or to communities and environmentally-related businesses or engineering services,
designing and consultation, services to construction projects as well as maintenances.
Cholkij Sakol Co., Ltd.,
Established on October 14, 2006, Cholkij Sakol Co., Ltd. (Cholkij) has a fully-paid-up registered capital of Bt120
million, featuring 1.2 million common shares at the par value of Bt10 each, in which A2 Technologies hold 53.33 percent
of its stake. The primary business of Cholkij is production and distribution of raw water.
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บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด (“เอที ”) จัดตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 28 มิ ถุนายน 2560 ปั จจุ บนั มี ทุนจดทะเบี ยนและ
เรี ยกชาระแล้วจานวน 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 1 หมื่นหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาทโดยมีเอทูเป็ น
ผูถ้ ือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100
ปั จจุบนั เอทีดาเนินธุรกิจการจัดจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท ธุรกิจน้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
บริษัท ชลกิจสากล จากัด
บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด (“ชลกิจ”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระ
แล้วจานวน 120 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 1.2 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีเอทู เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ในสัดส่ วนร้อยละ 53.33 ปั จจุบนั ชลกิจดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ

หน้า 3

Asia Precision Public Company Limited
1.1 Core Value

To comply with its vision of “a world-class expert in the production of high-precision machined components,”
APCS is committed to continuous development of organizational administration to keep abreast with the changing world
and technological development in administration, production and human resources, but mainly in the production. APCS
has applied modern sophisticated technology, including robots in its production process. In terms of a production line that
requires manual operation, APCS has encouraged people training so that they may be skilled in high-precision component
production to meet clients’ expectations and reduce bad pieces.
As the Company’s industrial products have been categorized as automotive components, such internal factors as
administration, production, people development can be controlled and directed. But such external factors as world
economy, social and political situations and government policy are something the Company cannot control. If those
external factors are changed, it will directly impact the Company’s revenues and costs of production. The level of impact
depends on the changes of those external factors.
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1.1 ค่ านิยมองค์ กร (Core Value)

เพื่อให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ คือ "ผู้ชานาญการระดับโลก ในการผลิตชิ น้ ส่ วนโลหะความเที่ยงตรงสู ง"บริ ษทั
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการทั้งองค์กร เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีท้ งั ใน
ด้านการบริ หารจัดการ การผลิต และบุคลากร ซึ่ งเน้นในด้านการผลิตสิ นค้าเป็ นหลัก โดยบริ ษทั ได้นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
มาใช้ในการผลิตรวมถึงพัฒนาระบบป้ อนชิ้นงานอัตโนมัติ (Robot) มาใช้ในสายการผลิตเพิ่มขึ้น ในบางกระบวนการผลิตที่
ต้องใช้บุคลากร บริ ษทั ได้เน้นการพัฒนาบุคลากร สนับสนุ นให้บุคลากรเหล่านั้นได้รับการฝึ กอบรมทักษะความรู ้ เกี่ยวกับ
ชิ้นงานที่ผลิต เพื่อให้การผลิตชิ้นงานมีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนด และลดงานเสี ย เป็ นต้น
เนื่ องจากบริ ษทั จัดเป็ นกลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม ประเภทชิ้นส่ วนยานยนต์ ดังนั้นปั จจัยภายใน เช่น การบริ หารงาน
การผลิต การพัฒนาคน เป็ นปั จจัยที่บริ ษทั สามารถควบคุมและกาหนดทิศทางได้ แต่ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก
สั ง คม การเมื อ ง และนโยบายของรั ฐ บาล เป็ นปั จ จัย ที่ บ ริ ษ ัท ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ดัง นั้น หากปั จ จัย ภายนอกมี ก าร
เปลี่ยนแปลง จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ซึ่ งระดับผลกระทบขึ้นอยู่กบั ระดับความ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกดังกล่าว

หน้า 4

Asia Precision Public Company Limited
1.2 Business goals and future projects
APCS is still committed to producing and distributing high-precision parts and components as its main business
line. In addition, APCS is diversifying to other industries as follows:
1. APCS continues to produce high-precision parts and components as its main line of business and aims to
expand its customer base to cover a more variety of sectors both in and outside the country in order to share
risks, not depending on a particular sector with the following .
APCS will increase its customer base overseas and to increase the ratio of export sales. Parts and
components that will service overseas markets are automotive, compressor and medical components and the
markets are in Europe and USA. APCS will try to introduce new models in the automobile and compressor
industries in order to maximize its production capacity.
2. APCS will try to capture diversified industries to spread its risks, not depending on a particular industry and
to find additional business alliances who want to relocate their production base to Thailand. Those business
alliances must have similar or related businesses with APCS to enhance production synergy and share
production technology. Parts and components we produce must be complicated in design or production
process in order to add value to our products.
3. Another subsidiary recently diversified its business to designing and engineering consultation for the
construction and maintenances of renewable-energy power plants. and a plan to expand the business to
steam, pure and chemical water production to sell to the petrochemical industries or to communities.
4. To expand customer base in new alternative energies, solar roof-top systems to bring about additional
income to families and increase power generation capacity, which can change the world,
5. The subsidiary will purchase and procure machinery and equipment necessary to project operation from
manufacturers or distributors or vendors in and outside the country. The company will negotiate for good
prices, conditions, proceed with the purchase and delivery, check the quality and specifications of machinery
and equipment to make sure that they go in line with the drawings and design as well as coordinate with the
supplier to process proper deliveries in line with the project’s overall schedule.
6. APCS subsidiaries have invested in the water business, which has a very bright prospect with rapid growth
and little competition. Our subsidiaries will handle a full-fledged water business – raw water, tap water and
wastewater by gaining a concession from public or reliable private sector. Today the public sector stimulates
economy through private investment. It’s a good chance for private investors. With the AEC, investment in
such neighboring countries as Myanmar, Laos and Cambodia has bright prospects.
7. The subsidiary will expand low-cost raw water reservoirs to cope with uncertainties from natural raw water
and increase revenue from customer growth.
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1.2 เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต
บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการผลิ ตและจาหน่ ายชิ้ นส่ วนโลหะที่ มีความเที่ ยงตรงสู ง (High Precision Parts and
Components) เป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั นอกจากนั้นบริ ษทั ยังคงมี เป้ าหมายที่ จะขยายการประกอบประกอบธุ รกิ จไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts and Components)
บริ ษทั มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในตลาดชิ้นส่ วนให้มากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทั้งนี้ การขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่ วนยอดขายส่ งออก ซึ่ งประเภทชิ้นงานที่
บริ ษทั คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีข้ ึน คือ ชิ้นส่ วนยานยนต์ ชิ้นส่ วนคอมเพรสเซอร์ ชิ้นส่ วนเครื่ องมือแพทย์ โดยกลุ่ม
ลูกค้าอยูใ่ นประเทศแถบยุโรปและอเมริ กา บริ ษทั จะขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายมากขึ้น (New Model) ใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์และคอมเพรสเซอร์ เพื่อใช้กาลังการผลิตให้เต็มที่
2. บริ ษ ัท จะขยายการประกอบธุ ร กิ จ ไปยัง อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เพื่ อ กระจายความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พารายได้จ าก
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุ รกิ จที่ตอ้ งการย้ายฐานการผลิตมาในประเทศ ซึ่ ง
พันธมิตรทางธุ รกิจดังกล่าวจะต้องมีลกั ษณะการประกอบธุ รกิจใกล้เคียงหรื อต่อเนื่ องกันกับลักษณะการประกอบ
ธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อก่อให้เกิด Synergy ในการผลิต และการเรี ยนรู ้เทคนิ คและกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์
จะต้องมีรูปแบบและการผลิตที่ซบั ซ้อน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
3. บริ ษทั ย่อยขยายการประกอบธุ รกิจไปในด้านการให้บริ การ การออกแบบให้คาปรึ กษาด้านวิศวกรรม การให้บริ การ
งานก่ อ สร้ างโครงการและให้บ ริ การดู แ ลและบ ารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุ กชนิ ด อี กทั้ง มี
แผนการขยายธุ รกิจไปยังโรงงานผลิตไอน้ า น้ าบริ สุทธิ์ และผสมสารเคมี เพื่อจาหน่ายในกิจการอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี หรื อเพื่อใช้เพื่อจาหน่ายแก่ชุมชน
4. ขยายฐานกลุ่มลูกค้าทางเลื อกใหม่ของพลังงาน โซลาร์ รู ฟ คือระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิ ตย์มาเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้าบนหลังคา เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว ช่วยเสริ มกาลังการผลิตไฟฟ้า ช่วยกันเปลี่ยนโลกได้
5. บริ ษทั ย่อยจะเป็ นหนึ่งในผูจ้ ดั ซื้ อจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั หมดที่จาเป็ นต่อโครงการ โดยจัดซื้ อและจัดหาจาก
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการเจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการ
สั่งซื้ อและการส่ งมอบ ตรวจสอบคุ ณภาพและคุ ณสมบัติของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่
ผูอ้ อกแบบได้ระบุ ไว้ รวมทั้งประสานงานให้มีการจัดส่ งตามที่ กาหนดการซึ่ งสอดคล้อ งกับ แผนงานรวมของ
โครงการ
6. บริ ษทั ย่อ ยได้ข ยายการลงทุ นไปสู่ ธุ รกิ จน้ า เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ได้เล็งเห็ นว่าธุ ร กิ จ น้ าเป็ นธุ ร กิ จ แห่ งอนาคต มี การ
ขยายตัวสู ง และมีคู่แข่งไม่มาก โดยบริ ษทั ย่อยจะทาธุ รกิจน้ าแบบครบวงจร คือ น้ าดิบ น้ าประปา และน้ าเสี ย โดยมี
ลักษณะของธุ รกิจเป็ นการทาสัมปทานกับภาครัฐ หรื อเอกชนที่น่าเชื่อถือ เนื่ องด้วยปั จจุบนั ภาครัฐต้องการกระตุน้
เศรษฐกิ จด้วยการลงทุ น จึ งเป็ นช่ องทางที่ การลงทุ นโดยภาคเอกชน ในลักษณะสัมปทานจะมี การขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว อีกทั้งมีการเปิ ด AEC ทาให้ช่องทางในการลงทุน ที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียรมาร์ ลาว และกัมพูชา มี
โอกาสมากขึ้น
7. บริ ษทั ย่อยจะขยายแหล่งเก็บน้ าดิ บต้นทุนต่า เพื่อรองรั บปั ญหาความไม่แน่ นอนของน้ าดิ บที่ ได้รับจากธรรมชาติ
ควบคู่กบั การรองรับการขยายรายได้จากการเติบโตของลูกค้า

หน้า 5

Asia Precision Public Company Limited
1.3 Significant changes and developments
On June 28, 2017, P2 increased its paid-up registered capital by another Bt150 million.
On June 28, 2017, AT was established, is engaged in the business of distributing materials, tools, equipment,
spare parts for the construction of power plants, other energy businesses, water business as well as factories producing
steam, pure water and chemicals to sell to the petrochemical industries or to communities and environmentally-related
businesses or engineering services, designing and consultation, services to construction projects as well as maintenances.
registered capital by another Bt10 million.
On September 5, 2017, A2 increased its paid-up registered capital by another Bt320 million.
On January 12, 2018, A2 increased its paid-up registered capital by another Bt500 million.

1.4 Structures of APCS and its subsidiaries

1.5 Relationship with the group of major shareholders
- None-
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1.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
-วันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 150,000,000 บาท
-วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด เพื่อประกอบธุ รกิจการจัดจาหน่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆของธุ รกิจโรงไฟฟ้า ธุ รกิจพลังงานทุกปะเภท โดยมีทุน
จดทะเบียน 10,000,000 บาท
- วันที่ 5 กันยายน 2560 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 320,000,000 บาท
- วันที่ 12 มกราคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 500,000,000 บาท
1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)

1.5 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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Message from the Chairman
The overall operating results in 2017 of Asia Precision Public Co., Ltd. (APCS), a manufacturer of highprecision products for the automobile industry, got better, compared to the previous year. The improvement was
attributed mainly to successful supply to the automobile and air-conditioning industries, following APCS’s dynamic
administration changes in line with the changing industries, economy, technology and fierce competitions. Advance
technology was adopted in the production process and quality of precision products maintained in line with the
clients’ specifications. APCS could well meet the clients’ requirements in different models and designs. Consequently,
APCS could maintain the clients’ purchase orders in spite of rising competitions. That’s why APCS could manage to
maintain its sustainable income.
In all, the operation got better as APCS diversified into a consultation and construction business of
renewable-energy power plants under the management of a subsidiary. It’s a milestone in the Group. The subsidiary
has a team of knowledgeable, capable and specialized personnel, acceptable to clients. That business brought about
significant additional revenue to the Group. Another diversified business under another subsidiary was a raw water
production and distribution business, in which raw water was sold to the private sector. Revenue would be generated
in 2018.
In addition, the Board of Directors and management supported the campaign of job creation for the disable
for the disable to have sustainable employment, energy-saving, safety-at-work, resource efficiency as well as social
and environmental activities that may lead to sustainable development. APCS continued to uphold the concept that the
factory was not only where we made our living but also where we made good citizens – good in action rather than just
awareness. APCS also followed its commitment to “build good citizens in gratitude of the motherland” (discipline,
unity, sacrifice, ethics and gratitude). Our employees have been very much engaged with those activities.
In 2018, APCS is still committed to strengthening and stabilizing the entire Group of companies through
human resource training and development, production innovations and technology, integrity with our clients to gain
trust and confidence from our clients and business development and expansion to reach other customer bases in order
to achieve continued and sustainable growth and revenue to the Group and better return to shareholders in the long
term.
On behalf of the Board of Directors, I wish to express our sincerest thanks to the shareholders, clients and
business alliances, who have been providing continuous support to us, and wish to thank the management and staff for
their commitments and contributions through hard work for APCS’s sustainable growth and development. I wish to
confirm to you all that our business administration will base on the principles of moral, integrity and transparency as
well as strict compliance with the good corporate governance.

Mr. Manu Leopairote
Chairman, Board of Directors
February 26, 2018

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

สารจากประธานกรรมการบริษทั
ปี 2560 ผลประกอบการของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ดี ข้ ึน โดยบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ต
ชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง จัดอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลประกอบการที่ดีข้ ึนมาจากการผลิตชิ้นงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศ ซึ่ งบริ ษทั บริ หารจัดการโดยปรับเปลี่ยนแผนการบริ หารงาน
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการแข่งขันที่สูงขึ้น พัฒนางาน
โดยนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยนามาใช้ในการผลิต รั กษาคุณภาพของงานที่ ผลิ ตชิ้ นงานให้มีความเที่ยงตรงสู ง ตรงตาม
คุณภาพที่ลูกค้ากาหนดสมเป็ น Precision ได้อย่างแท้จริ ง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรุ่ นงานที่ผลิต
ใหม่ และบริ ษทั สามารถรักษายอดคาสั่งซื้ อจากลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ อง แม้ในสภาวะปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสู ง จึงทาให้
บริ ษทั สามารถรักษายอดรายได้อย่างมีความเสถียรภาพ
ผลการดาเนิ นงานรวม ปรั บตัวดี ข้ ึนอันเนื่ องมากจาก บริ ษทั ได้กา้ วไปสู่ ธุรกิ จ ที่ ปรึ กษาและงานก่อสร้ าง
โครงการโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ย่อย โดยถือเป็ นก้าวที่สาคัญ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมี
ศักยภาพในการสร้างงานให้กบั ลูกค้า และมีทีมบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ เป็ นที่ยอมรับ
ของกลุ่มลูกค้า ทาให้มีรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ และอีกธุ รกิจภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ย่อยอีกแห่ ง
คือ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ ที่มีการซื้ อขายน้ ากับภาคเอกชน โดยจะเริ่ มมีรายได้ในปี 2561
นอกจากนั้นการดาเนิ นงานด้านอื่น คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้รณรงค์สนับสนุ น โครงการที่สร้าง
งานสร้ างอาชี พให้กบั คนพิ การ เพื่ อสร้ างให้ผูพ้ ิการมี งานทาอย่างยัง่ ยืน โครงการลดใช้พลังงานและการประหยัด
พลังงาน ความปลอดภัยในการทางาน การใช้ทรัพยากรอย่างรู ้ คุณค่า รวมถึงสนับสนุ นให้เกิ ดกิ จกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ยังคงยึดหลักแนวคิดที่วา่ โรงงาน เป็ นได้มากกว่าที่ทามาหากิน แต่ยงั เป็ นที่บ่มเพาะ “คน” ให้
เป็ น “คนดี” เป็ นคนดีดว้ ยการกระทามิ ใช่เพียงเข้าใจและตระหนักรู ้ รวมถึงยังดาเนิ นตามปณิ ธานสู งสุ ดของบริ ษทั คือ
“มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” (วินยั สามัคคี เสี ยสละ คุณธรรม กตัญญู) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็ น
อย่างดีจากพนักงาน
ในปี 2561 ภาพรวมแนวโน้มการดาเนิ นงานยังคงมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความแข็งแกร่ งอย่างมัน่ คงในกลุ่มธุ รกิจของ
บริ ษทั โดยสร้างทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีศกั ยภาพ นานวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้
ในกระบวนการทางาน พึงปฏิบตั ิงานต่อลูกค้าด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต สร้างการยอมรับและความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
และพัฒนาศักยภาพทางธุ รกิจให้ขยายไปยังฐานกลุ่มลูกค้าที่สามารถสร้างมูลค่ารายได้อย่างเติบโตและยัง่ ยืนให้กบั กลุ่ม
บริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว
ผมในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบคุณ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุ รกิจ ที่ให้การสนับสนุ นบริ ษทั
และกลุ่มบริ ษทั ทุกด้านด้วยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมัน่ และทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน
ด้วยดี เสมอ เพื่ อ ช่ วยกันพัฒนาและสร้ างความยัง่ ยืนให้กับ กลุ่ม บริ ษ ทั อย่างต่อ เนื่ อง ผมขอให้ค ามั่นว่าจะ ยึดหลัก
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์ และความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

( นายมนู เลียวไพโรจน์ )
ประธานกรรมการบริ ษทั
26 กุมภาพันธ์ 2561
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2. Characteristics of Products
Structure of revenue
The Group Company's revenue structure is classified by business unit and entity as follows:
(Unit : Million Baht)
Revenue by Product/
Business Unit

Handled by

Investment
(%)

Consolidate Financial Statement
2015
Revenue

2016
%

Revenue

2017
%

Revenue

%

2.1 manufactures high
precision parts and
components made
from metals
2.1.1 automotive parts
1) Automobiles

Asia Precision PLC

545.29

66.48

538.75

54.70

569.74

44.35

2) Motorcycles
2.1.2 Air-condition and
refrigeration compressors

Asia Precision PLC
Asia Precision PLC

71.50
154.85

8.72
18.88

106.42
186.20

10.80
18.91

111.35
214.47

8.67
16.69

2.1.3 Digital Cameras

Asia Precision PLC

37.68

4.59

49.58

5.03

42.53

3.31

2.1.4 Others
2.2 Consulting and
Construction
2.3 Production and sale
row water

Asia Precision PLC

10.94

1.33

21.49

2.18

42.83

3.33

A2 Technology Co., Ltd

100%

-

-

59.04

6.00

303.82

23.65

Cholkij Sakol Co., Ltd.

53.33%

-

-

23.45

2.38

-

-

820.26 100.00
984.93 100.00 1,284.74 100.00
Note: *The consolidated financial statements with combined revenues have been reconciled. (See details in Section 12, interrelated transactions.)

The Group of Companies’ main business line is production and distribution of high precision machining & cold
forging products.
The APCS policy is to expand its customer base to other industries so as to spread its risks and increase growth
opportunities. APCS also continues to improve its process for better coverage, add competitive edge as well as support
APCS flexibility.
Parts manufactured for each customer will differ in details, depending on their requirement for usage. The
characteristics of the parts manufactured are different such as shape, dimension, types of materials, material specifications,
smoothness of surface, etc.
Though APCS parts may be applied to a variety of industries and products, depending on objectives of their uses
and designs of customers, most customers are automotive, air-conditioning and refrigeration compressors and digital
cameras industries. APCS’s products used as components and accessories in those industries are as follows
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ จำแนกตำมลักษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รายได้ ผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มธุรกิจ

สั ดส่ วน
การลงทุน
(ร้ อยละ)

ดาเนินการโดย

งบการเงินรวม

2558

2559

รายได้

%

รายได้

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

545.29

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

71.50
154.85

2.1.3 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

37.68

4.59

2.1.4 ชิ้นส่ วนอื่นๆ
2.2 กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษา
และก่ อสร้ าง
2.3 กลุ่มธุรกิจผลิตและ
จาหน่ ายนา้ ดิบ

10.94

2560
%

รายได้

%

66.48 538.75

54.70

569.74

44.35

8.72 106.42
18.88 186.20

10.80
18.91

111.35
214.47

8.67
16.69

49.58

5.03

42.53

3.31

1.33

21.49

2.18

42.83

3.33

2.1 กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่ วน
โลหะเทีย่ งตรงสู ง
2.1.1 ชิ้นส่ วนยานยนต์
1) รถยนต์
2) รถจักรยานยนต์
2.1.2 อุปกรณ์คอมเพรส
เซอร์เครื่ องปรับ
อากาศและเครื่ องทา
ความเย็น

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด

100%

-

-

59.04

6.00

303.82

23.65

บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด

53.33%

-

-

23.45

2.38

-

-

820.26 100.00 984.93 100.00 1,284.74 100.00
หมำยเหตุ : รำยได้ระหว่ำงกันได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว (ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 12 เรื่ องรำยกำรระหว่ำงกัน )

ธุ รกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั คือ เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนเที่ยงตรงสู งโดยประกอบธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำยชิ้นส่ วนโลหะที่ มี
ควำมเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)ที่ทำจำกโลหะ
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts and Components)ที่ทำจำก
โลหะ เช่น เหล็กกล้ำ เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรู ป สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น โดยรู ปร่ ำง ลักษณะและคุณสมบัติของ
ชิ้นงำนจะเป็ นไปตำมกำรออกแบบของลูกค้ำ
ทั้งนี้ชิ้นส่ วนที่ผลิตให้แก่ลกู ค้ำแต่ละรำยจะมีรำยละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่จะ
นำไปใช้งำน ซึ่ งลักษณะของชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิตมีลกั ษณะต่ำงกัน เช่น รู ปร่ ำง ขนำดมิติ ลักษณะของวัตถุดิบคุณสมบัติเฉพำะ
ของวัตถุดิบ ควำมเรี ยบผิว เป็ นต้น
ทั้งนี้ แม้ว่ำชิ้ นส่ วนของบริ ษทั สำมำรถนำไปใช้งำนได้ในอุ ตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์กำรนำไปใช้งำนและกำรออกแบบชิ้นงำนของลูกค้ำ ปั จจุบนั ลูกค้ำของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะเป็ น
กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น และอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพ
ดิจิตอล โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่นำไปใช้เป็ นส่ วนประกอบในชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของลูกค้ำในแต่ละอุตสำหกรรม
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2.1 Automotive industry
2.1.1 Automotive parts
(A) Characteristics of Products
APCS is the manufacturer and supplier of high precision metal components to customers who are product makers
of automobiles and motorcycles and 1st tier suppliers, by which they will bring Company’s products as components of their
automobiles, such as engine parts, driving controls, air-conditioning, motor wipers and starters. The 1st tier suppliers of
motorcycles will apply APCS parts as components of engines and clutch systems. Some of APCS customers includes Isuzu
Motors (Thailand) Co., Ltd., Isuzu Motors (Poland) Co., Ltd., Valio Siam Thermal Systems Co., Ltd., Thai Summit
Mitsuba Electric Manufacturing Co., Ltd., Jtechto Automotive (Thailand) Co., Ltd., FCC (Thailand) Co., Ltd., Thai Honda
Manufacturing Co., Ltd., Denzo (Thailand) Co., Ltd., Siam Kubota Corporation, etc.
Examples of automotive products using APCS parts as components
A3003, A6061, A6063, ADC10
Bar Extrude, Cold Forge, Cast
Round, Hex, Profile : 8-230 mm
Turn, Mill, Drill, Ream, Assembly
Tolerance : +/- 0.007 mm
Roundness : 0.005 mm max
Roughness : 0.4 Ra
SCM415, S45C, SUM23, SUS410Q
Bar (HR, CD)
Round : 6-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Roll, Serration,
Heat Treatment
Tolerance : +/- 0.005 mm
Roundness : 0.005 mm
Roughness : 0.2 Ra
FC250, FCD450
Iron Cast
Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish
Tolerance : +/- 0.010 mm
Roundness : 0.010 mm
Roughness : 0.4 Ra
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
2.1.1 ชิ้นส่ วนยานยนต์
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและจำหน่ ำยชิ้ นส่ วนโลหะที่ มีควำมเที่ ยงตรงสู งให้แก่ลูกค้ำของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ (Product Maker) ผูผ้ ลิตและจัดหำอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ ลิตและจัดหำอุปกรณ์ ขั้นที่ 1 จะนำ
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ไปเป็ นส่ วนประกอบในชิ้ นส่ วนของรถยนต์ ได้แก่ ชิ้ นส่ วนในเครื่ องยนต์ ระบบควบคุ มกำรขับเคลื่ อน
ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ ปัดน้ ำฝน และสตำร์ ตเตอร์ เป็ นต้น ส่ วนผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนขั้นที่ 1 ของรถจักรยำนยนต์จะนำชิ้นส่ วน
ของบริ ษทั ไปใช้เป็ นชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และระบบคลัชท์ เป็ นต้น โดยลูกค้ำของบริ ษทั ได้แก่ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
บจ. อี ซูซุ มอเตอร์ (โปแลนด์) บจ. วำลี โอสยำม เทอร์ มอลซิ สเต็มส์ บจ. ไทยซัมมิ ท มิ ทซู บะ อี เล็คทริ คแมนู แฟ็ คเจอริ่ ง
บจ. เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) บจ. เอฟซี ซี (ประเทศไทย) บจ. ไทยฮอนด้ำ แมนูแฟคเจอริ่ ง บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)
บจ.สยำมคูโบต้ำ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นต้น
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทใี่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ นส่ วนประกอบ
A3003, A6061, A6063, ADC10
Bar Extrude, Cold Forge, Cast
Round, Hex, Profile : 8-230 mm
Turn, Mill, Drill, Ream, Assembly
Tolerance : +/- 0.007 mm
Roundness : 0.005 mm max
Roughness : 0.4 Ra
SCM415, S45C, SUM23, SUS410Q
Bar (HR, CD)
Round : 6-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Roll,
Serration, Heat Treatment
Tolerance : +/- 0.005 mm
Roundness : 0.005 mm
Roughness : 0.2 Ra
FC250, FCD450
Iron Cast
Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish
Tolerance : +/- 0.010 mm
Roundness : 0.010 mm
Roughness : 0.4 Ra

หน้ำ 8

Asia Precision Public Company Limited
SCM415, SCM420, SCM440,
S45C, SUJ2,
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge,
Cold Form
Round, Profile : 10-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Heat Treat
Tolerance : +/- 0.010 mm
Roundness : 0.010 mm
Roughness : 0.8 Ra

(B) Marketing and Competition Automotive industry
Automotive industry
The automotive industry in 2017 had produced approximately 1.9 million units, of which the local sales were 0.8
million units and 1.1 million units were exported.
The production quantity in 2017 increased from 2016 by 0.04 million units or 2 percent and increased from 2015 by
0.08 million units or 4 percent respectively.
Sales of vehicles in 2017 decreased from 2016 by 0.10 million units or 13 percent and decreased from 2015 by 0.07
million units or 9 percent respectively.
Production for export in 2017 decreased from 2016 by 0.05 million units or 4 percent and increased from 2015 by
0.06 million units or 5 percent
In terms of the overall automobile industry in 2017, automobile production increased from 2016 because of the
domestic market growth in line with the forecasts of 3.9% growth by the Office of the National Economic and Social
Development Board in addition to introduction of new models to stimulate the domestic market. On the other hand, the
export market slowed down, especially countries in Asia, the Middle East, Africa, Europe and Central and South America.
The Company’s overall operating results went in line with the nation’s economic conditions.
Year

2013
2014
2015
2016
2017

Vehicle Production
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
2,457,057
1,880,007
-23
1,913,002
2
1,944,417
2
1,988,823
2

Local Sales of Vehicles
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
1,330,672
-7
881,832
-34
799,632
-9
768,788
-4
871,650
-13

Source: Thailand Automotive Institute
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Export of Vehicles
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
1,128,152
10
1,128,102
1,204,895
7
1,188,515
1
1,139,696
-4

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
SCM415, SCM420, SCM440,
S45C, SUJ2,
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot
Forge, Cold Form
Round, Profile : 10-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Heat Treat
Tolerance : +/- 0.010 mm
Roundness : 0.010 mm
Roughness : 0.8 Ra
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
ภำวะอุตสำหกรรมรถยนต์ในปี 2560 มีปริ มำณกำรผลิตรถยนต์ประมำณ 1.9 ล้ำนคัน โดยปริ มำณกำรขำยรถยนต์ใน
ประเทศ มีจำนวน 0.8 ล้ำนคัน ปริ มำณยอดกำรส่ งออกรถยนต์ มีจำนวน 1.1 ล้ำนคัน โดยแบ่งเป็ น
ปริ มำณกำรผลิตรถยนต์ของปี 2560 เพิ่มจำกปี 2559 และปี 2558 จำนวน 0.04 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 2 และจำนวน
0.08 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 4 ตำมลำดับ
ปริ มำณกำรขำยรถยนต์ในประเทศปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 และปี 2558 จำนวน 0.10 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 13
และจำนวน 0.07 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 9 ตำมลำดับ
ปริ มำณยอดกำรส่ งออกรถยนต์ของปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 0.05 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 4 และเมื่อเทียบปี 2560
กับปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 0.06 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 5
ภำพรวมอุตสำหกรรมรถยนต์ ในปี 2560 ปริ มำณกำรผลิตขยำยตัวเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเป็ นกำรขยำยตัวของ
ตลำดในประเทศ เนื่ อ งจำกสภำพเศรษฐกิ จ ภำยในประเทศขยำยตัวสอดคล้อ งกับ ที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิ จและสังคมคำดกำรณ์ ว่ำเศรษฐกิ จไทยในปี 2560 จะขยำยตัวร้ อยละ 3.9 รวมทั้งมี กำรเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อ
กระตุน้ ตลำดในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมตลำดส่ งออกมีกำรชะลอตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลำง แอฟริ กำ ยุโรป และ
อเมริ กำกลำงและใต้ โดยผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

กำรผลิตรถยนต์
ปริ มำณ อัตรำกำรขยำยตัว
(คัน)
(ร้อยละ)
2,457,057
1,880,007
-23
1,913,002
2
1,944,417
2
1,988,823
2

ยอดขำยรถยนต์ในประเทศ
ปริ มำณ อัตรำกำรขยำยตัว
(คัน)
(ร้อยละ)
1,330,672
-7
881,832
-34
799,632
-9
768,788
-4
871,650
13

ที่มำ: สถำบันยำนยนต์ (Thailand Automotive Institute)
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ปริ มำณ
(คัน)
1,128,152
1,128,102
1,204,895
1,188,515
1,139,696

ยอดส่ งออก
อัตรำกำรขยำยตัว
(ร้อยละ)
10
0
7
-1
-4

Asia Precision Public Company Limited
(Unit : Million)

Source: Thailand Automotive Institute

Industry trends and automotive competition.
Based on the information from the automobile industry, shown in the industrial economic reports by the Office of
Industrial Economics, Ministry of Industry, it’s expected that some 2,000,000 automobiles will be manufactured in 2018 or a
growth of 2.56 percent – 900,000 for domestic distribution and 1,100,000 for the export markets in line with the forecasts by
the Office of the National Economic and Social Development Board that the GDP growth in 2018 will be about 3.6-4.6
percent. Favorable factors for the GDP growth and better export include better world economy and the industrial sector will
better support the economic growth. It’s expected that the export value will increase by 6.8 percent of the GDP.
Motorcycle Industry
The motorcycle industry in 2017 produced some 2.1 million motorcycles with local sales of 1.8 million unit and
export sales of 0.8 motorcycles.
The production quantity in 2017 increased from 2016 by 0.23 million units or 13 percent and decreased from 2015
by 0.25 million units or 14 percent
Sales of motorcycles 2017 increased from 2016 by 0.07 million units or 4 percent and increased from 2015 by 0.17
million units or 10 percent respectively.
Export of motorcycles in 2017 decreased from 2016 by 0.08 million units or 8 percent and increased from 2015 by
0.09 million units or 10 percent
The overall motorcycle production industry in 2017 saw a growth, compared with the same period in the previous
year due to higher demand in domestic market. But the export market still slowed down. The Company’s operating results
went in line with the nation’s domestic economy.
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(ล้ำนคัน)

ที่มำ: สถำบันยำนยนต์ (Thailand Automotive Institute)

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันรถยนต์
ตำมข้อ มู ลของกลุ่ ม อุ ตสำหกรรมยำนยนต์ ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิ จ อุ ตสำหกรรม ของส ำนักงำนเศรษฐกิ จ
อุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุ ตสำหกรรม ได้คำดกำรณ์ ว่ำ ยอดกำรผลิ ตรถยนต์ ในปี 2561 จะมี ยอดกำรผลิ ตรถยนต์
ประมำณ 2,000,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 โดยแบ่งเป็ นกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยในประเทศ ประมำณ 900,000 คัน และเป็ นกำร
ผลิตเพื่อกำรส่ งออกประมำณ 1,100,000 คัน ซึ่ งสอดคล้องกับที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ
(สศช.) คำดกำรณ์อตั รำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิฐ (GDP) ปี 2561 ว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.6-4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำร
ขยำยตัวเร่ งขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่ งจะส่ งผลให้กำรส่ งออกขยำยตัวดีข้ ึน และทำให้กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมกลับมำสนับสนุ น
เศรษฐกิจได้มำกขึ้น และคำดว่ำมูลค่ำกำรส่ งออกสิ นค้ำจะขยำยตัวร้อยละ 6.8 ของ GDP
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
ภำวะอุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์ในปี 2560 มีปริ มำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ประมำณ 2.1 ล้ำนคัน ปริ มำณกำร
ขำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศ มี จำนวน 1.8 ล้ำนคัน ปริ มำณยอดกำรส่ งออกรถจักรยำนยนต์ มี จำนวน 0.8 ล้ำนคัน โดย
แบ่งเป็ น
ปริ มำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ของปี 2560 เพิ่มจำกปี 2559 จำนวน 0.23 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 13 และเมื่อเทียบปี
2560 กับปี 2558 ลดลงจำนวน 0.25 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 14
ปริ มำณกำรขำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศปี 2560 เพิ่มจำกปี 2559 และ ปี 2558 จำนวน 0.07 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 4
และจำนวน 0.17 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 10 ตำมลำดับ
ปริ มำณยอดกำรส่ งออกรถจักรยำนยนต์ปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 0.08 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 8 และเมื่อ
เทียบปี 2560 กับปี 2558 ลดลงจำนวน 0.09 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 10
ภำพรวมในปี 2560 กำรผลิตรถจักรยำยนต์ขยำยตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจำกควำมต้องกำรของ
ตลำดในประเทศเพิ่มขึ้ น อย่ำงไรก็ตำมตลำดส่ งออกมี กำรชะลอตัว โดยผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั สอดคล้องกับสภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศ
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Motorcycle production
Year
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
2013
2,218,625
-15
2014
1,842,708
-17
2015
1,807,325
-2
2016
1,820,358
1
2017
2,055,193
13
Source: Thailand Automotive Institute

Local sales of motorcycle
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
2,004,498
-6
1,701,535
-15
1,639,090
-4
1,738,231
6
1,810,771
4

Export of motorcycle
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
935,747
9
887,980
-5
939,980
6
924,917
-2
849,081
-8

Industry trends and motorcycle rivalry
An industrial economic report by the Office of Industrial Economics expects that some 2,200,000 motorcycles will
be produced in 2018, an increase of 10 percent because of the bright prospects for domestic economy and export. Some 85-90
percent production is for domestic consumption and 10-15 percent for export.
Automotive component industry
The automotive component industry is one of the industries that the government focuses and provides support as
it plays a key role in supporting the automobile industry, which Thailand is one of the most significant and largest
producers in the world. The industry is also significant to the Thai economy, creating huge employment and links with
other related industries.
In terms of competition, the automotive component industry is not in a head-on competition. Most automotive
component producers are specialized in certain products and their clients usually own larger businesses than component
producers. That’s why the clients often have several component producers as their suppliers. The relationship between the
clients and component producers is usually based on supplier development so that the component producers may be able to
supply components to the clients for a long time. It’s not easy to develop a supplier to produce quality products at the
clients’ expectations. If a component develops a problem, the clients may be badly affected as they cannot make a delivery
by the schedule. However, if a supplier is developed, the supplier will grow along with his client. In terms of APCS, APCS
is not producing parts or components for a particular industry but its high-precision products can serve a variety of clients.
That’s why APCS does not have any specific competitors.
The automatic parts industry in 2017 grew slightly. The total export value was Bt 274,577 million, comprising
engine parts worth Bt 39,728 million or 14 percent, spare parts worth Bt 36,127 million or 13 percent, equipment parts and
accessories worth Bt 198,242 million or 72 percent and other parts worth Bt 480 million or 1 percent. The Information
Technology & Communication Center, Office of the Permanent Secretary for Commerce said major export markets for
automotive parts and components were Cambodia, Indonesia and Vietnam.
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กำรผลิตรถจักรยำนยนต์
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ปริ มำณ อัตรำกำรขยำยตัว
(คัน)
(ร้อยละ)
2,218,625
1,842,708
1,807,325
1,820,358
2,055,193

ยอดขำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศ
ปริ มำณ
(คัน)

-15
-17
-2
1
13

2,004,498
1,701,535
1,639,090
1,738,231
1,810,771

อัตรำกำรขยำยตัว
(ร้อยละ)
-6
-15
-4
6
4

ยอดส่ งออกรถจักรยำนยนต์
ปริ มำณ
(คัน)
935,747
887,980
939,980
924,917
849,081

อัตรำกำรขยำยตัว
(ร้อยละ)
9
-5
6
-2
-8

ที่มำ : สถำบันยำนยนต์ (Thailand Automotive Institute)

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันรถจักรยานยนต์
ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิ จอุ ตสำหกรรม ของสำนักงำนเศรษฐกิ จอุ ตสำหกรรม (สศอ.) ได้คำดกำรณ์ ว่ำ ปี 2561
อุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์กำรผลิตจะขยำยตัว ประมำณร้อยละ 10 หรื อคิดเป็ นปริ มำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ประมำณ
2,200,000 คัน เนื่ องจำกเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ ึน ทั้งนี้ จำกปริ มำณกำรผลิตที่คำดกำรณ์
ไว้ขำ้ งต้นจะเป็ นกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยในประเทศ ประมำณร้อยละ 85-90 และกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกร้อยละ 10-15
ภาวะอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์
อุ ตสำหกรรมชิ้ นส่ วนยำนยนต์จัดเป็ นหนึ่ งในอุ ตสำหกรรมเป้ ำหมำยที่ รัฐบำลให้กำรสนับสนุ น เนื่ องจำกเป็ น
อุตสำหกรรมที่มีบทบำทในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมยำนยนต์ซ่ ึ งไทยเป็ นฐำนกำรผลิตขนำดใหญ่ที่สำคัญแห่ งหนึ่ งของโลก
และมี ควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ ทั้งในส่ วนที่ ก่อให้เกิ ดกำรจ้ำงงำนเป็ นจำนวนมำก และก่ อให้เกิ ดกำร
เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องต่ำงๆ
ในภำคอุตสำหกรรมชิ้นส่ วนยำนยนต์ ลักษณะกำรแข่งขันจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็ นอุตสำหกรรมที่มี
กำรกระจำยตัวมำก โดยส่ วนใหญ่แล้วแต่ละบริ ษทั จะมีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน และตำมปกติแล้วลูกค้ำจะมีขนำดใหญ่กว่ำ
ผูป้ ระกอบกำรมำก ท ำให้ลูกค้ำเลื อ กใช้ผูป้ ระกอบกำรหลำยรำยส ำหรั บ ชิ้ นส่ วนแต่ ละอย่ำง และควำมสั ม พันธ์ ร ะหว่ำง
ผูป้ ระกอบกำรและลูกค้ำโดยปกติจะเป็ นไปในรู ปของกำรพยำยำมพัฒนำ Supplier เพื่อให้สำมำรถส่ งชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้ำรำย
นั้นๆ ได้ในระยะยำวเนื่ องจำกกำรพัฒนำ Supplier แต่ละรำยให้มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้น้ นั ไม่ใช่เรื่ องง่ำย
และหำกชิ้นส่ วนใดชิ้นส่ วนหนึ่งมีปัญหำเกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อลูกค้ำรำยนั้นทำให้ไม่สำมำรถส่ งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด อย่ำงไรก็ตำมเนื่ องจำกในอุตสำหกรรมชิ้นส่ วนยำนยนต์ เมื่อมีกำรพัฒนำ Supplier ขึ้นมำแล้วจะมีกำรดูแล Supplier
ให้เติ บโตไปพร้ อมกับลูกค้ำรำยนั้นๆ ในส่ วนของบริ ษทั นั้น มี ลกั ษณะเด่นเพิ่มเติ ม คื อไม่ได้มุ่งเน้นเฉพำะผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพำะอุ ตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ ง หำกแต่ผลิ ตชิ้ นส่ วนที่ มีควำมเที่ ยงตรงสู งโดยฉพำะ ทำให้บริ ษทั มี ลูกค้ำอยู่ใน
หลำกหลำยอุตสำหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพำะสำยที่เด่นชัด
ปี 2560 อุตสำหกรรมชิ้ นส่ วนยำนยนต์ มี ทิศทำงกำรเติบโตขึ้ น โดยมี มูลค่ำกำรส่ งออกชิ้ นส่ วนยำนยนต์ จำนวน
274,577 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นกำรส่ งออกชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ จำนวน 39,728 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 14 ชิ้นส่ วนอะไหล่ จำนวน
36,127 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 13 ชิ้นส่ วนประกอบและอุปกรณ์ 198,242 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 72 และชิ้นส่ วนอื่น จำนวน
480 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 1 โดยข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรสำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิ ชย์
รำยงำน ชิ้นส่ วนอุปกรณ์รถยนต์มีตลำดส่ งออกที่ สำคัญ คือ ญี่ปุ่น มำเลเซี ย และอินโดนี เซี ย และชิ้ นส่ วนรถจักรยำนยนต์มี
ตลำดส่ งออกที่สำคัญ คือ กัมพูชำ อินโดนีเซี ย และเวียดนำม
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Quantity of Export Automotive & Auto Parts
(Unit : Million Baht)

Engine
Spare parts
O.E.M. Part
Others
Total
Growth Rate (%)

2013
28,354
19,705
189,525
947
238,531
9

2014
31,590
20,236
198,300
1,643
251,769
6

2015
32,482
23,469
188,761
1,177
245,889
2

2016
43,717
29,316
184,481
802
258,316
5

2017
39,728
36,127
198,242
480
274,577
6

Source: Thailand Automotive Institute
Industry trends and automotive parts competition
In 2018, production of automotive parts for assembly plants looks bright because engine parts and other
automotive parts are in high demand for production for export to such countries as Japan, Malaysia, Indonesia and
Cambodia as Thailand’s production capabilities and quality have met the ASEAN standards.
In all, operating results of automobile companies look quite good in line with the nation’s automobile industry
2.1.2 Air-conditioning and refrigeration compressor industry
(A) Characteristics of Products
APCS is a manufacturer and supplier of parts to product makers in the air-conditioning and refrigeration
compressor industries. Customers include Emerson Electric (Thailand) Co., Ltd. Emerson Climate Technology Co., Ltd., etc.
Examples of products in the air-conditioning and refrigeration compressor industries using APCS parts as components:
SCM415, S10C, S15C, S20C,
S45C, 316L
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge
Round, Profile : 10-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish,
Heat Treat, Copper Plate
Tolerance : +/- 0.010 mm
Drill Hole : 0.6 x 7.0 mm
Roundness : 0.020 mm
Roughness : 0.4 Ra
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
มูลค่ าการส่ งออกชิ้นส่ วนยานยนต์
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เครื่ องยนต์
ชิ้นส่ วนอะไหล่
ชิ้นส่ วนประกอบและอุปกรณ์
ชิ้นส่ วนอื่นๆ
รวม
อัตรำกำรขยำยตัว (%)

2556
28,354
19,705
189,525
947
238,531
9

2557
31,590
20,236
198,300
1,643
251,769
6

2558
32,482
23,469
188,761
1,177
245,889
-2

2559
43,717
29,316
184,481
802
258,316
5

2560
39,728
36,127
198,242
480
274,577
6

ที่มำ: ศูนย์สำรสนเทศยำนยนต์ (Automotive Intelligent Unit)

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันชิ้นส่ วนยานยนต์
ปี 2561 โดยภำพรวมอุตสำหกรรมชิ้นส่ วนยำนยนต์ในส่ วนที่ผลิตให้กบั โรงงำนประกอบรถยนต์ น่ำจะมีแนวโน้มที่
ปรั บตัวดี ข้ ึน อันเนื่ องมำจำกนโยบำยภำครั ฐบำลที่ สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบกำรเน้นกำรเป็ นฐำนกำรผลิตและ
ส่ งออกยำนยนต์และชิ้นส่ วนยำนยนต์ที่ยงั่ ยืน อีกทั้งชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ และชิ้นส่ วนอะไหล่ยำนยนต์ ยังคงเป็ นที่ตอ้ งกำรของ
ตลำดส่ งออกหลำยประเทศ เช่ น ญี่ ปุ่น มำเลเซี ย อิ นโดนี เซี ย และกัมพูชำ เนื่ องจำกประเทศไทยมี ศกั ยภำพกำรผลิ ตที่ ได้
คุณภำพทัดเทียมกับตลำดภูมิภำคอำเซี ยน
ทั้งนี้ ในภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ของบริ ษทั มีผลประกอบกำรที่ดีข้ ึน สอดคล้องกับ
สภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต์โดยภำพรวมของประเทศ
2.1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนให้แก่ผผู ้ ลิตคอมเพรสเซอร์ สำหรับเครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น
(Product Maker) โดยตรง ซึ่ งลูกค้ำของบริ ษทั ได้แก่ บจ.อิเมอร์ สัน อิเลคทริ ค (ประเทศไทย), บจ.อิเมอร์ สัน ไคลเมท
เทคโนโลยี เป็ นต้น
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็นทีใ่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ น
ส่ วนประกอบ
SCM415, S10C, S15C, S20C, S45C, 316L
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge
Round, Profile : 10-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish,
Heat Treat, Copper Plate
Tolerance : +/- 0.010 mm
Drill Hole : 0.6 x 7.0 mm
Roundness : 0.020 mm
Roughness : 0.4 Ra
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(B) Marketing and Competition
Compressor Industry
The compressor industry in 2017 saw the overall manufacture at 9.5 million compressors, and decrease by 0.9
million and 1.5 million compressors from 2016 and 2015 respectively.
Some 5.1 million compressors were supplied to the domestic markets, a drop by 0.6 million and 0.7 million
compressors from 2016 and 2015.

Compressor Industry Production (Unit : Million)
Growth Rate (%)
Local Sales of Compressor Industry (Unit : Million)
Growth Rate (%)
Source: The Office of Industrial Economics

2013
11.9
1
6.0
-2

2014
11.8
-1
5.9
-2

2015
11.0
-6
5.8
-2

2016
10.4
-6
5.7
-3

2017
9.5
-9
5.1
-10

Industrial prospects and competition
In 2017, in terms of the compressor industry, compressor production and distribution dropped due to the drop in
export to the European Union, USA, China, Japan and ASEAN. However, an AEC report said Thailand had a chance to
become a leader in the production and export of the air-conditioning compressor and refrigeration products. Today the
trade and investment value keeps rising and ASEAN is Thailand’s top trading partner. The AEC will help reduce or waive
taxes for both products and services and investment incentives are offered to members of ASEAN countries.
Compressor and refrigeration companies had better operating results in accordance with Thailand’s industrial
conditions. The industry still focuses on production for export to clients, who have a production base network worldwide.
Therefore, if the world economy recovers, operating results are expected to be good.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
ปี 2560 อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ มี ปริ มำณกำรผลิตทั้งประเทศ จำนวน 9.5 ล้ำนเครื่ อง ลดลงจำกปี 2559 และปี
2558 จำนวน 0.9 ล้ำนเครื่ อง และจำนวน 1.5 ล้ำนเครื่ อง ตำมลำดับ
ปริ มำณกำรจำหน่ ำยภำยในประเทศ จำนวน 5.1 ล้ำนเครื่ อง ลดลงจำกปี 2559 และปี 2558 จำนวน 0.6 ล้ำนเครื่ อง
และจำนวน 0.7 ล้ำนเครื่ องตำมลำดับ
ปริ มำณกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ (ล้ำนเครื่ อง)
อัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ)
ปริ มำณจำหน่ำยภำยในประเทศ (ล้ำนเครื่ อง)
อัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ)
ที่มำ: สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)

2556
11.9
1
6.0
-2

2557
11.8
-1
5.9
-2

2558
11.0
-6
5.8
-2

2559

2560

10.4

9.5

-6
5.7
-3

-9
5.1
-10

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ในปี 2560 ภำพรวมอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริ มำณกำรจำหน่ ำยกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ ปรั บตัวลดลง
เนื่องจำกกำรส่ งออกไปยังสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริ กำ จีน ญี่ปุ่น และอำเซี ยนลดลง อย่ำงไรก็ตำมรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ขีด
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC) ได้คำดกำรณ์ดำ้ นกำรส่ งออกในอุตสำหกรรมเครื่ องปรับอำกำศ
และเครื่ องทำควำมเย็น ประเทศไทยยังมี โอกำสในกำรก้ำวสู่ ควำมเป็ นผูน้ ำแห่ งศูนย์กลำงอุตสำหกรรมกำรผลิ ต และกำร
ส่ งออกเครื่ องปรับอำกำศ และเครื่ องทำควำมเย็น จำกปั จจุบนั มีมูลค่ำทำงกำรค้ำกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง และอำเซี ยน
เป็ นคู่คำ้ อันดับหนึ่งของไทย กำรมีประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC) จะช่วยในมำตรกำรกำรลดและยกเลิกภำษีในด้ำนสิ นค้ำ
กำรบริ หำร ตลอดจนสิ ทธิพิเศษด้ำนกำรลงทุนแก่กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซี ยน
ทั้งนี้ ในภำพรวมของบริ ษ ัท อุ ตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ และเครื่ อ งท ำควำมเย็น มี ผ ลประกอบกำรที่ ดี ข้ ึ น อัน
เนื่องมำจำกกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีเครื อข่ำยอยูท่ วั่ โลกมียอดสัง่ ซื้ อชิ้นส่ วนโลหะซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของคอมเพรสเซอร์ อย่ำง
ต่อเนื่ อง บริ ษทั สำมำรถสนองควำมต้องกำรได้ทนั ต่อเวลำและมีคุณภำพจึงทำให้ยงั คงสำมำรถรักษำระดับยอดขำยให้เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง

หน้ำ 13

Asia Precision Public Company Limited
2.1.3 Digital cameras Industry
(A) Characteristics of Products
APCS is a manufacturer and supplier of parts for digital camera product makers. Such parts include zoom
equipment. A major APCS customer is Nikon (Thailand) Co., Ltd., Nided Kopol (Thailand) Co., Ltd., ENT (Thailand) Co., Ltd.
Examples of products in the digital camera industry using APCS parts as components:
A5056
Extrude, Cold Forge, Cast
Round : 50-100 mm
Turn, Drill, Cam Mill, Anodize
Tolerance : +/- 0.005 mm
Roundness : 0.010 mm max
Roughness : 0.15 Ra

(B) Marketing and Competition
Digital cameras industry in Thailand

In 2017, the digital camera industry was steady because smart phone manufacturers had improved their
photography technology in their smart phones for much clearer pictures and that development had been continuous. Today,
some models of the smart phone could take pictures as clear as compact cameras, thus increasing number of consumers had
turned to smart phones and badly affecting the digital camera industry.
Today, there are 3 kinds of digital cameras:
 Compact cameras are easy to use and carry. They are the main products in the digital camera industry.
 Digital Single Lens Reflex or DSLR cameras are of high quality and rather large in size, sold at high
prices, lens replaceable, good for professional photographers as DSLR cameras are quite costly. The
customer base for DSLR cameras is much smaller than the compact cameras.
 Mirror-lens cameras are compact and lens replaceable. Their quality is close to the DSLR cameras.
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2.1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอล
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนให้แก่ผผู ้ ลิตกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล (Product Maker) โดยตรง โดยชิ้นส่ วนที่
บริ ษทั จำหน่ ำย ได้แก่ ชิ้นส่ วนในชุดซู มของกล้องถ่ำยภำพ โดยลูกค้ำของบริ ษทั ได้แก่ บจ. นิ คอน (ประเทศไทย) บจ.นิ เด็ด
โคปอล (ประเทศไทย) บจ.เอนท์ (ประเทศไทย)
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมกล้ องถ่ ายภาพดิจิตอลทีใ่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ นส่ วนประกอบ
A5056
Extrude, Cold Forge, Cast
Round : 50-100 mm
Turn, Drill, Cam Mill, Anodize
Tolerance : +/- 0.005 mm
Roundness : 0.010 mm max
Roughness : 0.15 Ra
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมกล้ องถ่ ายภาพดิจิตอลในประเทศไทย
ปี 2560 ภำวะอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอลมีอตั รำกำรเติบโตที่ทรงตัว เนื่ องจำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตสมำร์ ทโฟนได้
เพิ่มเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพในสมำร์ ทโฟนให้ถ่ำยรู ปได้คมชัดขึ้น และได้พฒั นำกำรถ่ำยภำพในสมำร์ ทโฟนอย่ำงต่อเนื่ อง
ปั จจุบนั สมำร์ ทโฟนบำงรุ่ นสำมำรถถ่ำยรู ปได้มีคุณภำพเดียวกันกับกล้องคอมแพค ซึ่ งทำให้ผบู ้ ริ โภคหันไปใช้สมำร์ ทโฟน
มำกขึ้น จนส่ งผลกระทบต่อตลำดกล้องถ่ำยรู ปดิจิตอล
โดยกล้องถ่ำยภำพดิจิตอลแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักดังนี้
 กล้องคอมแพค หมำยถึงกล้องขนำดเล็กเหมำะสำหรั บพกพำและใช้งำนง่ำย กล้องประเภทนี้ เป็ นผลิตภัณฑ์
หลักของกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
 กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมำยถึงกล้องคุณภำพสู ง ขนำดค่อนข้ำงใหญ่ รำคำสู ง สำมำรถถอด
เปลี่ยนเลนส์ เหมำะสำหรับผูใ้ ช้กล้องมืออำชีพและเนื่ องจำกกล้องชนิ ดนี้ มีรำคำค่อนข้ำงสู ง จึงทำให้ฐำนลูกค้ำ
เล็กกว่ำกล้องแบบคอมแพค
 กล้อง Mirror less หมำยถึงกล้องคอมแพคที่สำมำรถเปลี่ยนเลนส์ได้ มีคุณภำพใกล้เคียงกับกล้อง DSLR
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Quantity Production of Digital Still Cameras
Source: Camera & Imaging Products Association

Industrial prospects and competition
In 2018, APCS believes the digital camera industry does not have bright prospects as consumers seem to take
photos from their smart phones rather than a digital camera. However, certain consumers are still fond of taking photos
with a digital camera. This group of consumers loves high-quality, premium cameras at high prices.
2.2 Policy and Market Nature of Important Products
 Competitive Strategies
APCS is the manufacturer and supplier of high precision machining and cold forging products, whose product
and service quality have been recognized by clients. APCS is attentive from the start of the process, procuring raw
materials, production process designs, production control as well as quality inspection and assurance and on-time delivery
to customers to ensure that parts manufactured by APCS meet the clients’ requirements and designs.
Producers who use APCS parts as components include product makers, manufacturers and 1st Tier suppliers both
local and overseas. The competitive strategies employed by APCS are as follows:
(1) Parts quality: APCS has focused on quality control of parts manufacture to ensure that they meet the clients’
specification requirements and designs. APCS procures raw materials according to the clients’ specifications, design
production process by a computerized system, monitor production process and process quality assurance for parts
manufactured. APCS handles two levels of quality inspection: (1) Inspection and quality control during the production
process and (2) final inspection before delivery to ensure that all parts manufactured and delivered by APCS may meet
specifications specified and designed by customers.
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ปริมาณการผลิตกล้องถ่ ายภาพในตลาดโลก
ที่มำ: Camera & Imaging Products Association

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ปี 2561 บริ ษทั คำดว่ำอุ ตสำหกรรมกล้องดิ จิ ตอลน่ ำจะมี แนวโน้มในอนำคตอำจจะไม่ เติ บโตมำกนัก เนื่ องจำก
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปหันไปนิ ยมถ่ำยรู ปจำกสมำร์ ทโฟนแทนกำรใช้กล้องดิจิตอลถ่ำยรู ป แต่อย่ำงไรก็ตำมยังมีผบู ้ ริ โภคบำงกลุ่มที่
นิยมใช้กล้องถ่ำยภำพอยู่ ซึ่ งเป็ นกลุ่มกล้องถ่ำยภำพที่มีประสิ ทธิ ภำพสู ง และมีรำคำแพง
2.2 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold Forging) ที่ได้รับ
กำรยอมรับจำกลูกค้ำในด้ำนคุณภำพของชิ้นงำนและคุณภำพของกำรให้บริ กำร โดยบริ ษทั ให้ควำมสำคัญและใส่ ใจในกำรผลิต
ตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบ, กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต, กำรควบคุมกำรผลิต รวมไปถึงกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมเรี ยบร้อย
ของชิ้ นส่ วน และกำรส่ งมอบให้แก่ลูกค้ำได้ตรงเวลำ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำชิ้ นส่ วนที่ บริ ษทั ผลิ ตตรงตำมควำมต้องกำรและกำร
ออกแบบของลูกค้ำ
ทั้งนี้ ผผู ้ ลิตที่นำชิ้นส่ วนของบริ ษทั ไปเป็ นส่ วนประกอบมีท้ งั ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ (Product Maker) และผูผ้ ลิตและจัดหำ
อุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกลยุทธ์ที่บริ ษทั ใช้ในกำรแข่งขัน เป็ นดังนี้
(1) คุณภำพของชิ้นส่ วน บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมคุณภำพของชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิต เพื่อให้ชิ้นส่ วน
ดังกล่ำวมี คุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรและกำรออกแบบของลูกค้ำ โดยบริ ษทั จะจัดหำวัตถุดิบที่ มีคุณสมบัติตรงตำมที่
ลูกค้ำกำหนด, ออกแบบกระบวนกำรผลิตบนคอมพิวเตอร์ , กำรกำกับดูแลกระบวนกำรผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงกำร
ตรวจสอบคุณภำพของชิ้นส่ วนที่ผลิตเสร็ จแล้ว โดยบริ ษทั จัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของชิ้นส่ วนที่ผลิตเสร็ จแล้ว 2 ระดับ
คือ (1) กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต และ (2) กำรตรวจสอบขั้นสุ ดท้ำยก่อนส่ งมอบให้แก่ลูกค้ำ
ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ำชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิตและส่ งมอบให้แก่ลกู ค้ำมีคุณสมบัติตรงตำมที่ลูกค้ำกำหนดและออกแบบ
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(2) On-time delivery: APCS also focuses on the control and delivery of parts to customers on time and on a
regular basis to support the clients’ continuous production process and earn confidence from the clients.
(3) Stability of Production: APCS is capable of producing and sourcing parts to meet the clients’ demand and
quantity required, thus resulting in the clients’ ability to manage their production process to avoid waste of production
factors on a just-in-time basis.
(4) Ability to increase or expand production capacity: APCS is capable of increasing or expanding its
production capacity to meet the rising demand in and expansion of the clients’ businesses. APCS can produce parts in an
increased quantity if customers require.
(5) Expansion of operation scope: APCS has increased continuous production lines which are continuous
process from its main production lines in order to increase product value such as surface plating, which began in the 2nd
quarter of 2011.
In the past, APC outsourced the said processes, thus incurring expenses on transportation and coordination,
employing outsiders as well as expenses on quality control employment. Furthermore, employing outsiders has resulted in
longer production time because of the time required to ship parts back and forth and the third party’s operation time is
beyond APCS control.
APCS’s expansion to cover the said process has resulted in better efficiency in cost management, quality control
and production time.
(6) Development of production process and management for better efficiency: APCS has determined to develop
its production processes and cost management. Initially, it implemented TOYOTA Production System (TPS) in 2008 and
applied Cold Forging and Anodizing to its production process. In addition, APCS looks forward to better labor productivity
by introducing automation process to its production lines for increased efficiency in using machines, increasing production
and enhancing quality, as well as providing opportunity to employees to develop their ability for higher skilled works.
(7) Responsibility and good relationship with customers:
 Ability to increase production capacity to meet customers’ demand: In certain cases, customers may need
additional parts from APCS during a period and on emergency. APCS is able to adjust production lines to
increase production capacity to match the demand of customers within a short period so that customers can
produce and work continuously,
 Maintaining long term relationship with customers: APCS maintains a policy to preserve long term
customer relationship by preparing and maintaining production capacity to support continuous operation of
customers until the end of the models, as well as expansion of production capacity and increasing new
processes for a complete cycle of services.
 Confidentiality: APCS realizes the significances of customer confidentiality by controlling technical data
on parts customers employed APCS to produce or other data of confidentiality of customers not to be
revealed to the public or use the data for personal benefit, as well as other data which may affect APCS
competitiveness and activity.
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(2) ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่ งมอบงำน บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรควบคุมและจัดส่ งชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้ำได้
ตรงตำมเวลำและสำมำรถส่ งมอบงำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนกำรผลิตของลูกค้ำเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง และเป็ นกำร
สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในกำรทำงำนของบริ ษทั
(3) ควำมมัน่ คงในกำรผลิต บริ ษทั สำมำรถผลิตและจัดหำชิ้นส่ วนได้ตรงตำมรู ปแบบควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
ในปริ มำณที่กำหนดอันส่ งผลให้ลูกค้ำสำมำรถบริ หำรกระบวนกำรผลิตเพื่อขจัดควำมสู ญเปล่ำของปั จจัยกำรผลิตต่ำงๆ ให้ถูก
นำมำใช้แบบทันเวลำพอดี (Just-in-time)
(4) ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มหรื อขยำยกำลังกำรผลิต บริ ษทั สำมำรถเพิ่มหรื อขยำยกำลังกำรผลิตชิ้นส่ วนเพื่อรองรับกำร
เติบโตและกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของลูกค้ำโดยสำมำรถผลิตชิ้นส่ วนได้ในปริ มำณที่เพิม่ ขึ้นหำกมีควำมต้องกำรจำกลูกค้ำ
(5) กำรขยำยขอบเขตในกำรดำเนินงำน บริ ษทั ได้เพิ่มสำยกำรผลิตที่มีควำมต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นกระบวนกำรต่อเนื่ อง
จำกสำยกำรผลิตหลักของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น กำรชุบเคลือบผิวซึ่ งเริ่ มใช้งำนครั้งแรกในไตรมำสที่ 2 ปี
2554 เป็ นต้น
ในอดี ตบริ ษ ทั ต้องว่ำจ้ำงบุ ค คลภำยนอกในกำรทำกระบวนกำรดังกล่ ำว ซึ่ งท ำให้มี ค่ำใช้จ่ ำยในกำรขนส่ งและ
ประสำนงำน ค่ำใช้จ่ำยกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก รวมถึงค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรในกำรตรวจสอบคุณภำพ นอกจำกนี้ กำรว่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกยังทำให้บริ ษทั ใช้เวลำในกำรผลิตชิ้นงำนยำวนำนขึ้น เนื่ องจำกมีระยะเวลำในกำรขนส่ งชิ้นงำนไป-กลับ และ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรของบุคคลภำยนอก ซึ่ งอยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของบริ ษทั
กำรที่บริ ษทั ขยำยขอบเขตในกำรดำเนิ นงำนให้ครอบคลุมกระบวนกำรดังกล่ำวจะทำให้สำมำรถบริ หำรต้นทุนกำร
ผลิตกำร ควบคุมคุณภำพ และระยะเวลำในกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
(6) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำกระบวนกำรผลิต
และกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยในเบื้องต้นบริ ษทั ได้เริ่ มนำระบบ TOYOTA Production System (TPS) มำ
ประยุกต์ใช้ในปี 2551 รวมถึงกำรนำกระบวนกำรขึ้นรู ปแบบเย็น (Cold Forging) และกระบวนกำรชุบโลหะ (Anodizing) มำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิ ตของบริ ษ ทั นอกจำกนี้ บริ ษทั มี เป้ ำหมำยที่ จะเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของแรงงำน (labor
productivity) โดยกำรนำระบบป้ อนชิ้ นงำนอัตโนมัติ (automation process) มำประยุกต์ใช้ในสำยกำรผลิ ตเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพกำรใช้เครื่ องจักร ช่วยให้ผลผลิตและคุณภำพสู งขึ้น รวมทั้งเป็ นโอกำสให้พนักงำนได้พฒั นำควำมสำมำรถเพื่อ
ทำงำนที่ใช้ทกั ษะสู งขึ้น
(7) ควำมรับผิดชอบและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำ
 ควำมสำมำรถในกำรปรับเพิ่มกำลังกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในบำงกรณี ลูกค้ำอำจมี
ควำมต้องกำรชิ้นส่ วนของบริ ษทั เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลำหนึ่ งอย่ำงกระทันหัน บริ ษทั ก็มีควำมสำมำรถที่จะ
ปรับเปลี่ยนสำยกำรผลิตเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ภำยในระยะเวลำ
อันสั้น เพื่อให้กำรผลิตและกำรทำงำนของลูกค้ำสำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง
 กำรรั กษำควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับลูกค้ำ บริ ษทั มีนโยบำยที่ จะรั กษำควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำในระยะยำว
โดยกำรจัดเตรี ยมและรั กษำกำลังกำรผลิ ตสนับสนุ นงำนของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่ องจนกว่ำจะหมดรุ่ น รวมถึ ง
ขยำยกำลังกำรผลิตและเพิ่มกระบวนกำรใหม่ๆ เพื่อให้บริ กำรครบวงจร
 กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ โดยบริ ษทั จะควบคุมดูแล
ไม่ให้มีกำรนำข้อมูลทำงด้ำนเทคนิ คที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่ วนที่ลูกค้ำว่ำจ้ำงบริ ษทั ผลิต หรื อข้อมูลอื่นใดที่เป็ น
ควำมลับกำรค้ำของลูกค้ำ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่ งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรทำธุ รกิจของ
บริ ษทั นำมำเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกหรื อนำข้อมูลดังกล่ำวไปหำประโยชน์เพื่อกำรส่ วนตัว

หน้ำ 16

Asia Precision Public Company Limited
 Characteristics of clients and target clients
APCS produces and distributes a variety of precision machined parts and components to supply different industries,
depending on the clients’ applications. Most APCS customers are in the automotive, compressor for air-conditioners and
chillers and digital camera industries.
Examples of clients
Industry

1. Automotive industry

2. Compressor for air-conditioners
and chillers
3. Digital camera industry
4. Other industries

Current Clients

Automobile and motorcycle manufacturers, component producers for
engines, driving control, air-conditioners, rain wiper motors, and starters,
engine and clutch components for motorcycles, etc.
Compressor manufacturers for air-conditioners and chillers.
Digital camera manufacturers.
Manufacturers of printers, printer shafts, medical tools and hydraulic
machinery.

 Distribution channels
APCS distributes most parts to the 1st Tier Suppliers and product makers both local and overseas. In 2017, APCS
supplied parts to local customers at 74% of the total revenue and 26% to overseas customers, as detailed below:
APCS’s revenue structure by distribution channels manufactures high precision parts and components made from metals

Local
Overseas
Total sale

Separate Financial Statement
2015
2016
2017
Value
Value
Value
% (Million %
%
(Million
(Million
Baht)
Baht)
Baht)
655.06 79.86 667.63 73.98
726.26
74.04
165.20 20.14 234.81 26.02
254.66
25.96
820.26 100.00 902.44 100.00
980.92 100.00

Consolidated Financial Statement
2015
2016
2017
Value
Value
Value
%
% (Million
%
(Million
(Million
Baht)
Baht)
Baht)
655.06
79.86
750.12 76.16 1,030.08 80.18
165.20
20.14
234.81 23.84 254.67 19.82
820.26 100.00
984.93 100.00 1,284.75 100.00

APCS has supplied its products to such countries as China, Japan, Turkey, Brazil, Belgium, Poland, United States
of America, Argentina, Italy, India, Indonesia Ireland, etc.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู งซึ่ งมีผลิตภัณฑ์หลำยประเภทโดยสำมำรถนำไปใช้งำน
ได้ในอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยรู ปแบบ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั วัตถุประสงค์กำรนำไปใช้งำนของลูกค้ำ โดยปั จจุบนั
ลูกค้ำของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น
และอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
ตัวอย่ำงกลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั
ประเภทอุตสาหกรรม
1. อุตสำหกรรมยำนยนต์

กลุ่มลูกค้ าในปัจุบันของบริษัท
ผูผ้ ลิตรถยนต์ ผูผ้ ลิตรถจักรยำนยนต์ ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนในเครื่ องยนต์ ระบบควบคุมกำร
ขับเคลื่ อน ระบบปรั บอำกำศ ระบบมอเตอร์ ปัดน้ ำฝน และสตำร์ ตเตอร์ ชิ้ นส่ วน
เครื่ องยนต์และระบบคลัชท์ในรถจักรยำนยนต์ เป็ นต้น
ผูผ้ ลิตคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น

2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น
3. อุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
ผูผ้ ลิตกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
4. อุตสำหกรรมอื่น
ผู้ผ ลิ ต เครื่ องพิ ม พ์ และผู้ผ ลิ ต แกนเครื่ องพิ ม พ์ ผู้ผ ลิ ต อุ ป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์
เครื่ องจักรไฮโดรลิค

 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั จำหน่ำยชิ้นส่ วนส่ วนใหญ่ให้แก่ผผู ้ ลิตชิ้นส่ วนขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ ลิตสิ นค้ำ (Product Maker)
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2560 บริ ษทั จำหน่ำยชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศในสัดส่ วนประมำณร้อยละ
74 ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมด และจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำต่ำงประเทศในสัดส่ วนประมำณร้อยละ 26 ของรำยได้จำกกำรขำย
ทั้งหมด รำยละเอียดดังนี้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริ ษทั แยกตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสูง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2558
2559
2560
2558
2559
2560
มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า
ร้ อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
ลูกค้ำภำยในประเทศ
655.06 79.86 667.63 73.98 726.26 74.04 655.06 79.86 750.12 76.16 1,030.08
80.18
ลูกค้ำต่ำงประเทศ
165.20 20.14 234.81 26.02 254.66 25.96 165.20 20.14 234.81 23.84 254.67
19.82
รายได้ จากการขาย
820.26 100.00 902.44 100.00 980.92 100.00 820.26 100.00 984.93 100.00 1,284.75 100.00

บริ ษ ัท ได้ข ำยสิ น ค้ำ ไปยัง ประเทศต่ ำ งๆ มี ท้ ัง จี น ญี่ ปุ่ น ตุ ร กี บรำซิ ล เบลเยี่ ย ม โปแลนด์ สหรั ฐ อเมริ ก ำ
อำร์เจนตินำ อิตำลี อินเดีย อินโดนีเซี ย ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เป็ นต้น
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Asia Precision Public Company Limited
 Pricing Policy
APCS has a policy of cost plus pricing. Both APCSS and the client will jointly settle a price of metal parts before
production.
Since the majority of the cost of parts comes from raw materials such as iron, stainless steel, aluminum, etc.,
which are commodity goods and their prices are set by the demand and supply of each type of raw materials in the world
market which suffer constant changes, APCS therefore suffers risks from fluctuation of the said raw materials.
In case the raw material prices go up substantially, APCS will negotiate with customers to adjust parts prices in
order to maintain a reasonable profit margin. If the market price of a raw material rises by more than 10 percent from the
price stated in the agreement, APCS will negotiate with the customer for a change in selling price to meet the actual cost of
raw materials. On the other hand if the price of raw material decreases, the customer will negotiate with APCS for an
adjustment in parts price, similarly. The ratio of price adjustment up or down will not be fixed mainly, but will depend on
negotiation in each time, which normally there will be a sharing of costs, in which the customer will bear the major cost.
However there may be lag time while the raw materials are under the responsibility of APCS, thus there are certain risks on
material price changes.
However, APCS maintains a price setting policy to customers on the bases of Arm’s Length and equality, without
considering any other relationship other than normal trading relationship. Even though products ordered by each customer
will be different in size, shape, production procedure and types of raw materials, APCS holds the policy to set price on the
same basis by considering cost plus pricing which the same standard pricing and trade terms criteria are applied. Besides,
the profit margins and terms of trade of each customer may differ depending on competitive condition of each industry and
quantity of orders. (The margin of the APCS in 2017, customers in the automotive industry average of 14.90 industrial air
conditioning compressor and refrigeration average of 32.80 , and industrial digital cameras average percent. the industry
average was 31.30 percent, 55.22 ), the Company will take into account the best interests of the Company.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
 นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษทั มีนโยบำยกำหนดรำคำจำหน่ำยชิ้นส่ วนจำกรำคำต้นทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรำกำไร (Cost plus pricing) โดย
บริ ษทั และลูกค้ำจะเจรจำกำหนดรำคำจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะร่ วมกันก่อนเริ่ มกระบวนกำรผลิต
เนื่ องจำกต้นทุ นส่ วนใหญ่ของชิ้ นส่ วนของบริ ษทั มำจำกรำคำวัตถุดิบ เช่ น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนี ยม เป็ นต้น ซึ่ ง
วัตถุดิบดังกล่ำวเป็ นสิ นค้ำที่มีลกั ษณะเป็ น commodity goods รำคำของวัตถุดิบดังกล่ำวจึงถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทำน
ของวัตถุดิบแต่ละประเภทในตลำดโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำ ดังนั้นบริ ษทั จึ งมี ควำมเสี่ ยงจำกกำรผันผวนของ
รำคำวัตถุดิบดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบตั ิในอุตสำหกรรมแล้ว ในกรณี ที่รำคำวัตถุดิบปรับตัวสู งขึ้นมำก บริ ษทั จะดำเนินกำรเจรจำกับ
ลูกค้ำเพื่อขอปรับรำคำจำหน่ำยชิ้นส่ วนของบริ ษทั เพื่อรักษำอัตรำกำไรขั้นต้น (profit margin) ของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้ กล่ำวคือ หำกรำคำตลำดของวัตถุดิบมีกำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำร้อยละ 10 จำกรำคำที่ระบุไว้ในสัญญำ บริ ษทั จะมีกำรเจรจำ
ต่อรองกับลูกค้ำเพื่อทำกำรปรับเปลี่ยนรำคำขำยให้สอดคล้องกับรำคำต้นทุนวัตถุดิบที่แท้จริ ง ในทำงตรงข้ำมหำกรำคำวัตถุดิบ
ปรับตัวลดลง ลูกค้ำก็จะขอเจรจำกับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดรำคำจำหน่ำยชิ้นส่ วนเช่นกัน ทั้งนี้ สัดส่ วนรำคำที่ปรับขึ้นหรื อลงโดย
ส่ วนใหญ่จะไม่มีกำรกำหนดตำยตัว แต่จะขึ้นอยูก่ บั ผลกำรเจรจำในแต่ละครั้งซึ่ งโดยปกติจะมีกำรรั บภำระต้นทุนร่ วมกัน โดย
ลูกค้ำจะรับภำระเป็ นส่ วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมในกำรเจรจำดังกล่ำวจะมีควำมล่ำช้ำ (lag time) เกิดขึ้นในขณะที่วตั ถุดิบยังคงอยู่
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั จึ งยังคงมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของวัตถุดิบอยู่ ในทำงตรงกันข้ำมหำก
วัตถุดิบมีรำคำลดลง ลูกค้ำก็จะขอเจรจำกับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดรำคำจำหน่ำยเช่นเดียวกัน จึงอำจทำให้บริ ษทั มีอตั รำกำไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกระดับปกติในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำขำยให้แก่ลูกค้ำที่มีพ้ืนฐำนกำรทำธุ รกรรมที่เป็ นอิสระต่อกัน (Arm’s Length)
และอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงควำมสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนื อจำกควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำปกติ แม้วำ่ สิ นค้ำที่ลูกค้ำแต่ละ
รำยสั่งผลิตจะมีขนำด รู ปร่ ำง ขั้นตอนกำรผลิตและประเภทของวัตถุดิบที่ใช้แตกต่ำงกัน แต่บริ ษทั มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
บนพื้นฐำนเดียวกันคือจะกำหนดรำคำขำยโดยพิจำรณำจำกต้นทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรำกำไร (Cost Plus Pricing) ซึ่ งบริ ษทั ใช้
หลักเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำขำยเป็ นมำตรฐำนเดียวกันและเป็ นเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ทั้งนี้ อตั รำกำไรและเงื่อนไขทำงกำรค้ำของ
ลูกค้ำแต่ละรำย อำจแตกต่ำงกันได้ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะกำรแข่งขันของแต่ละอุตสำหกรรมและปริ มำณกำรสั่งซื้ อ (ทั้งนี้ อตั รำกำไร
ขั้นต้นของบริ ษทั ในปี 2560 ของลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 14.90 กลุ่มอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็นเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 32.80 และกลุ่มอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอลเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ
31.30 กลุ่มอุตสำหกรรมอื่นเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 55.22 โดยบริ ษทั จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
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Certificates and International Standards
APCS is committed to development of production and management efficiency to raise the standards of APCS
factories to the level acceptable by clients. To date, APCS has received the following international standard certificates:
Standards

Period Certified

1.

ISO 9001: 2008

2.

ISO/TS 16949:2009 May 31, 2013 to
Sep 14, 2018

3.

ISO 14001: 2004

4.

AS9100 Rev. C / Aug 15, 2015 to
ISO 9001 :2008
Aug 14, 2018

Jun 21, 2013 to
Sep 14, 2018

Jun 02, 2015 to
Jun 02, 2018

Certification
The ISO 9001:2008 has been figured out by the International
Standardization and Organization to encourage organizations to
have systematic quality management. APCS has been certified
with that standard throughout the organization.
Scope Certification : Manufacture of precision parts (for
automotive, office automation, electronic, electrical appliance and
industrial machine)
The ISO/TS 16949 is developed from the ISO 9001 by adding
requirements to the Technical Specifications (TS) to the
automotive industry, which are applicable to the quality
management of the automotive industry across the world. APCS
has been certified with that standard throughout the organization.
Scope Certification : Manufacturing of precision parts
The ISO 14001:2004 has been figured out by the International
Standardization and Organization to encourage organizations to
have efficient environmental management. APCS has been
certified with that standard throughout the organization.
Scope Certification : Manufacture of precision parts for
automotive, office automation, electronic, electrical appliance and
industrial machine
The manufacture of machined components for aircraft
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ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริ ษทั มุ่งเน้นที่จะพัฒนำประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิตและกำรจัดกำรเพื่อให้เป็ นโรงงำนที่มีมำตรฐำนเป็ นที่ยอมรับของ
ลูกค้ำ โดยบริ ษทั ได้รับประกำศนียบัตรที่เป็ นมำตรฐำนสำกลในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1.

มาตรฐาน
ISO 9001: 2008

ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการรับรอง
รายละเอียด
21 มิ.ย. 56 – 14 ก.ย. 61
มำตรฐำน ISO 9001: 2008 เป็ นมำตรฐำนที่องค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
มำตรฐำน (International Standardization and Organization) กำหนดขึ้นโดยมุ่ง
ส่ งเสริ มให้มีแนวทำงกำรจัดกำรและกำรบริ หำรงำนด้ำนคุณภำพองค์กรอย่ำง
เป็ นระบบ โดยบริ ษทั ได้รับมำตรฐำนดังกล่ำวทั้งองค์กร

Scope Certification : Manufacture of precision parts (for
automotive, office automation, electronic, electrical appliance and
industrial machine)
2.

ISO/TS 16949:2009

31 พ.ค. 56 - 14 ก.ย. 61

มำตรฐำน ISO/TS 16949 จัดทำขึ้นโดยใช้พ้ืนฐำนของข้อกำหนดของ ISO 9001
โดยได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพำะสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ตำมมำตรฐำน TS
16949 ซึ่ งเป็ นมำตรฐำนข้อกำหนดเฉพำะทำงเทคนิ ค (Technical Specification:
TS) ที่เป็ นแนวทำงข้อกำหนดระบบกำรบริ หำรคุณภำพของอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ทวั่ โลก โดยบริ ษทั ได้รับมำตรฐำนดังกล่ำวทั้งองค์กร

Scope Certification : Manufacturing of precision parts
3.

ISO 14001: 2004

2 มิ.ย. 58 – 2 มิ.ย. 61

มำตรฐำน ISO 14001: 2004 เป็ นมำตรฐำนที่องค์กรระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
มำตรฐำน (International Standardization and Organization) กำหนดขึ้นโดยมุ่ง
ส่ งเสริ มให้มีแนวทำงกำรจัดกำรและกำรปฏิบตั ิกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั
ได้รับมำตรฐำนดังกล่ำวทั้งองค์กร

Scope Certification : Manufacture of precision parts for
automotive, office automation, electronic, electrical appliance and
industrial machine
4.

AS9100 Rev. C / ISO 15 ส.ค. 58 – 14 ส.ค. 61
9001 :2008

The manufacture of machined components for aircraft
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 Rights and privileges from the Board of Investment
APCS has received investment incentives in terms of tax privileges in accordance with the Board of Investment
Act of 1977. Contents of the investment promotion are as follows:

Investment Promotion No.
Commencement of Rights
Expiry of investment incentives

APCS
1257(2)/2554
1 Jul 2011

P2
2133(2)/2549
2589(2)/2555
60-1247-0-001-2
1 Oct 2008
Not started to used Not started to used
yet
yet
1
1
30 Sep 2015
30 Jun 2018 Not started to used Not started to used
yet
yet
63,720,000 pieces 72,000,000 pieces 100,000 pieces 50,000,000 pieces
(about 10,000 tons)
(about 8,120 tons) (about 15,000 tons)

Production quantity (pieces/year) or
maximal weight (tons/year) entitled to
tax exemption
Rights and privileges
1. Exemption of corporate income tax Exempt for 7 years Exempt for 7 years Exempt for 8 years Exempt for 7
for net income from promotional but not more than but not more than but not more than years but not more
privileges.
Bt630.50 m 1
Bt493 m1
Bt79 m
than Bt490 m
2. 5% of additional export income
Not entitled to
Not entitled to
Not entitled to
Not entitled to
from previous year deducted from
taxable income,
3. Exemption or reduction of import Exempt by half;
Exempt
Exempt; import
Exempt for 1
duty on machinery as approved by
import before
before Jun 26,
years, from the
the board.
Jun 7, 2009
2015
date of first
import
4. Exemption of import duty on raw Exempt for 1 year Exempt for 1 year Exempt for 1 year Exempt for 1 year
materials and significant supplies
used in export production for a
period of one year from the first
import date.
5. Withholding tax for dividend to
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
shareholders exempt.
1
After being listed in the stock market, APCS can apply for expansion of corporate income tax exemption for not more than 8 years
from the first date of earning without tax limit.
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สิ ทธิประโยชน์ และเงือ่ นไขทีไ่ ด้ รับการจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงด้ำนภำษีอำกรจำกกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ.
2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยมีสำระสำคัญดังนี้
เลขทีบ่ ตั รส่ งเสริมการลงทุน
วันทีเ่ ริ่มใช้ สิทธิตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
วันครบอายุของบัตรส่ งเสริมการลงทุน

2133(2)/2549
1 ต.ค. 2551
30 ก.ย. 25581

บริษทั
1257(2)/2554
1 ก.ค. 2554
30 มิ.ย. 25611

2589(2)/2555
ยังไม่ได้เริ่ มใช้
ยังไม่ได้เริ่ มใช้

พีทู
60-1247-0-001-2
ยังไม่ได้เริ่ มใช้
ยังไม่ได้เริ่ มใช้

63,720,000 ชิ้น
72,000,000 ชิ้น
100,000 ชิ้น
50,000,000 ชิ้น
ปริมาณการผลิต (ชิ้นต่ อปี ) หรือนา้ หนักสู งสุ ด
(ประมำณ 8,120 ตัน) (ประมำณ 15,000 ตัน)
(ประมำณ 10,000 ตัน)
(ตันต่ อปี ) ทีไ่ ด้ รับยกเว้ นภาษี
สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส ำหรั บ ยกเว้น 7 ปี และไม่เกิน ยกเว้น 7 ปี และไม่เกิน ยกเว้น 8 ปี และไม่เกิน ยกเว้น 7 ปี และไม่เกิน
กำไรสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรประกอบกิ จกำรที่
630.50 ล้ำนบำท1
493 ล้ำนบำท1
79 ล้ำนบำท
490 ล้ำนบำท
ได้รับกำรส่ งเสริ ม
2. ได้รั บอนุ ญำตให้หักเงิ นได้พึ ง ประเมิ น เป็ น
ไม่ได้รับยกเว้น
ไม่ได้รับยกเว้น
ไม่ได้รับยกเว้น
ไม่ได้รับยกเว้น
จำนวนเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำยได้ที่เพิ่มขึ้ น
จำกปี ก่อนจำกกำรส่ งออก
3. ได้รับยกเว้น/ ลดหย่อ นอำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ ได้รับลดหย่อนกึ่ง
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น โดย ได้รับยกเว้น 1 ปี นับ
เครื่ องจัก รตำมที่ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำ หนึ่ง โดยต้องนำเข้ำ
ต้องนำเข้ำก่อน
แต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
อนุมตั ิ
ก่อน 7 มิ.ย. 2552
26 มิ.ย 2558
4. ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและ
ได้รับยกเว้น 1 ปี
ได้รับยกเว้น 1 ปี
ได้รับยกเว้น 1 ปี
ได้รับยกเว้น 1 ปี
วัสดุจำเป็ นที่ ตอ้ งนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อ
ใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 1
ปี นับตั้งแต่วนั นำเข้ำวันแรก
5. ได้รับยกเว้นภำษีหัก ณ ที่จ่ำยสำหรับเงินปั น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ผลที่จ่ำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
1
ภำยหลังจำกที่บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้ว สำมำรถยืน่ ขอขยำยระยะเวลำในกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นไม่เกิน 8 ปี
นับจำกวันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร โดยไม่จำกัดจำนวนภำษีที่ได้รับยกเว้น
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2.3 Procurement of materials and production
 Production and production capacity
Today, APCS has one factory, located at in the Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331, Moo 6, Donhualor, Muang,
Chonburi. Province. The maximal production capacity as of December 31, 2017 was 2,765,700 hours/year. From 2012 to
2017, APCS’s actual production capacity was as follows:
2013
Machines
Capacity1/
Producing Actual
Capital Ratio

(Per Unit)
(Per Hours)
(Per Hours)
(%)

462
2,910,600
1,458,211
50.1%

2014
2015
445
443
2,803,500 2,790,900
1,363,819 1,425,501
48.7%
51.1%

2016
442
2,784,600
7,720,591
61.8%

2017
439
2,765,700
1,899,372
69.1%

1/

The maximal production capacity is calculated from 300 production days per year, * producing 21 hours a day * number of machines.

 Raw materials
The main raw materials for precision machined components are steel, aluminum and stainless steel, usually
specified by clients. Then APCS will find materials based on prices and terms best appropriate to APCS. Most materials
are imported as the steel, aluminum and stainless steel, made in the country feature size and qualities irrelevant to the
clients’ specifications. APCS has no policy to buy raw materials from a particular supplier but spread the purchase from
several suppliers for the benefit of material selection. APCS has a leading supplier of steel, aluminum and stainless
approximately 77 major.
In 2017, APCS imported raw materials at about 8.29 percent of the total value of material procurement, England,
South Korea, Taiwan, and China, while the other 91.71 percent from local suppliers or overseas representatives in
Thailand. In 2017, APCS bought raw materials not more than 20 percent of the total value of material procurement from a
single supplier. The largest supplier was about 11.14 percent of the total value of material procurement in 2017.
Raw material purchase from suppliers is at arm’s length. APCS treats every supplier equally, based on normal
business relationship, pricing, quality and terms best appropriate for APCS. APCS has no policy to buy raw materials from
a particular supplier but spread the purchase from several suppliers for the benefit of material selection. To prevent
inappropriate purchase is to have quotes from several suppliers, from which APCS will choose to buy raw materials for
APCS’s optimal benefits
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
 การผลิตและการใช้ กาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีโรงงำน 1 แห่ ง ตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีกำลังกำรผลิตสู งสุ ด ณ 31ธันวำคม 2560 จำนวน 2,765,700 ชัว่ โมงต่อปี โดยในปี 2556-2560
บริ ษทั มีกำรใช้อตั รำกำรใช้กำลังกำรผลิตดังนี้
2556
2557
2558
2559
2560
เครื่ องจักร
(เครื่ อง)
462
445
443
442
439
กำลังกำรผลิตสูงสุ ด1/
(ชัว่ โมง) 2,910,600 2,803,500 2,790,900 2,784,600 2,765,700
ปริ มำณกำรผลิตจริ ง
(ชัว่ โมง) 1,458,211 1,363,819 1,425,501 1,720,591 1,899,372
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต
(ร้อยละ)
50.1%
48.7%
51.1%
61.8%
69.1%
1/

กำลังกำรผลิตสู งสุ ด คำนวณมำจำกจำนวนวันที่ใช้ในกำรผลิต 300 วันต่อปี * ผลิตวันละ 21 ชัว่ โมง * จำนวนเครื่ องจักร

 วัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนี ยม และสแตนเลส โดยลูกค้ำจะเป็ นผูก้ ำหนด
ลักษณะเฉพำะและคุณภำพของวัตถุดิบที่ตอ้ งกำร จำกนั้นบริ ษทั จะจัดหำวัตถุดิบโดยคำนึ งถึงรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่
เหมำะสมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดสำหรับบริ ษทั ซึ่ งส่ วนใหญ่จะนำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ เนื่ องจำก เหล็ก อลูมิเนี ยม
และสแตนเลส ที่ผลิตภำยในประเทศมีขนำดและคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ลูกค้ำของบริ ษทั กำหนด โดยบริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่
จะจัดซื้ อวัตถุดิบแต่ละชนิดจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นกำรเฉพำะ แต่จะกระจำยไปในผูจ้ ดั จำหน่ำยหลำยๆ รำย เพื่อ
ควำมยืดหยุน่ ในกำรเลือกวัตถุดิบ โดยบริ ษทั มีผจู ้ ดั จำหน่ำยประเภทเหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลน ประมำณ 77 รำย
ปี 2560 บริ ษทั นำเข้ำวัตถุดิบในสัดส่ วนประมำณร้อยละ 8.29 ของมูลค่ำกำรจัดหำวัตถุดิบทั้งหมด โดยบริ ษทั นำเข้ำ
วัตถุดิบส่ วนใหญ่จำกประเทศอังกฤษ เกำหลีใต้ ไต้หวัน และสำธำรณรัฐประชำชนจีน วัตถุดิบส่ วนที่เหลืออีกประมำณร้อยละ
91.71 ของมูลค่ำกำรจัดหำวัตถุดิบทั้งหมดบริ ษทั สั่งซื้ อจำกผูจ้ ำหน่ ำยในประเทศ และตัวแทนจำหน่ ำยในประเทศโดยในปี
2560 บริ ษทั มี สัดส่ วนกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบจำกคู่คำ้ แต่ละรำยไม่เกิ นร้ อยละ 20 ของมูลค่ำกำรจัดหำวัตถุดิบทั้งหมดโดยบริ ษทั
สั่งซื้ อวัตถุดิบจำกคู่คำ้ รำยใหญ่ที่สุดคิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 11.14 ของมูลค่ำกำรจัดหำวัตถุดิบทั้งหมดในปี 2560
ทั้งนี้ ในกำรซื้ อวัตถุดิบจำกผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบบนพื้นฐำนกำรทำธุ รกรรมที่เป็ นอิสระต่อกัน (Arm’s Length) บริ ษทั มี
นโยบำยในกำรซื้ อ วัต ถุ ดิ บ จำกผูจ้ ำหน่ ำ ยทุ ก รำยอย่ำ งเท่ ำ เที ย มกัน โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมสั ม พัน ธ์ อื่ น ใดนอกเหนื อ จำก
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำปกติ โดยคำนึ งถึงรำคำ คุณภำพ และเงื่ อนไขทำงกำรค้ำที่ เหมำะสมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษทั บริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่จะจัดซื้ อวัตถุดิบจำกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะแต่จะกระจำยไปยังผูจ้ ดั จำหน่ำยหลำยๆรำย
เพื่อควำมยืดหยุน่ ในกำรเลือกวัตถุดิบ ซึ่ งหนึ่ งในขั้นตอนของกำรป้ องกันไม่ให้มีกำรซื้ อวัตถุดิบที่นอกเหนื อจำกเงื่อนไขทำง
กำรค้ำปกติ ก็คือ กำรเปรี ยบเที ยบรำคำของวัตถุดิบประเภทเดี ยวกันกับผูจ้ ำหน่ ำยหลำยแห่ งและบริ ษทั จะตัดสิ นใจซื้ อจำก
ผูจ้ ำหน่ำยที่ให้เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มำกที่สุด
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2.4 Environmental impact of manufactures high precision parts and components made from metals
As a manufacturer of automotive and electronics parts, located in Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri,
APCS’s production process may cause environmental impact. APCS has consequently introduced measures to cope with
that possible impact to employees’ health, environmental quality in the factory and nearby areas and control every
parameter not to exceed the standard requirements and in line the related government agencies’ regulations.
 Air What may affect the air quality is oil mist from the production process. APCS has installed oil mist and
dust detectors at the production line to prevent impact to the air quality. In addition, the Ministry of Industry and Ministry
of Interior require APCS not to discharge waste, whose parameters exceed the regulations. A test of the waste samples
shows that APCS waste is under the standard criteria. The test on 13-14 November, 2017 by MET Co., Ltd., an
environmental quality analyst whose laboratory has been registered with the Department of Industrial Works, shows the
following findings:

- Air pollutants discharged from the APCS factory,
Parameter

Results

Criteria

Unit

Nickel Acetate (as Ni)
Sulfuric Acid
Sulfur Dioxide
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide
Total Suspended Particulate

<0.001
<0.1
4.0
<1
14

0.5(1)
25
500
400

mg/m3
ppm
ppm
ppm
mg/m3

Notes: Ministry of Industry’s Notification on volume of pollutants discharged from the factory of 2006.
(1)
: Standards CHWI
: Results measurement, calculate the temperature 25 degrees Celsius, the pressure of one atmosphere or 760 mm Hg dry
conditions.

- Air quality in the workplace
Parameter

Sodium Hydroxide
Sulfuric Acid
Nitric Acid
Hydrogen Chloride
Potassium Hydroxide
Iron Fume
Methanol
Iron Chloride as Fe
Carbon Monoxide
Total Dust
Respirable Dust

Results

Criteria

Unit

<0.001
0.179-0.187
0.04
0.06
<0.001
<0.003-0.004
103.88
0.023
<1
0.274-0.706
0.083-0.287

2
1
5
7
2*
10
200
5*
50
15
5

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
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2.4 ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเทีย่ งตรงสู ง
บริ ษ ัทประกอบกิ จกำรผลิ ตชิ้ นส่ วนยำนยนต์และอิ เล็กทรอนิ กส์ ตั้งอยู่ในนิ คมอุ ตสำหกรรมอมตะนครชลบุ รี ซึ่ ง
กระบวนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ัท ที่ อำจส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม ทำงบริ ษ ทั ได้มี มำตรกำรลดมลภำวะในกิ จกรรมกำร
ดำเนินงำนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อสุ ขภำพอนำมัยของผูป้ ฏิบตั ิงำน คุณภำพสิ่ งแวดล้อมภำยในโรงงำนและบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงมี
กำรควบคุมป้ องกันค่ำมลภำวะต่ำงๆไม่ให้เกินมำตรฐำนและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่ วยงำนรำชกำรที่ เกี่ ยวข้องกำหนด
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 อำกำศ สิ่ งที่จะส่ งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ได้แก่ ละอองน้ ำมันจำกเครื่ องจักร
ในกระบวนกำรผลิต ในบริ เวณโรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ได้มีกำรติดตั้งเครื่ องดักจับละอองน้ ำมันและฝุ่ นในสำยกำรผลิต
เพื่อเป็ นกำรป้ องกัน นอกจำกนี้ ตำมมำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมและกระทรวงมหำดไทย บริ ษทั ต้อง
มีปริ มำณกำรปล่อยของเสี ยต่ำงๆ ไม่เกินมำตรฐำนที่กำหนดไว้ ซึ่ งที่ผำ่ นมำผลที่ได้จำกกำรตรวจวัดค่ำของบริ ษทั อยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด โดยสรุ ปผลกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 และ 14 พฤศจิกำยน 2560 โดยบริ ษทั เอ็ม อี ที
จำกัด เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสิ่ งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็ นห้องปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์เอกชนกับ
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีรำยละเอียดดังนี้
- ปริ มำณของสำรเจือปนในอำกำศที่ระบำยออกจำกโรงงำน
พารามิเตอร์
ผลการตรวจวัด
Nickel Acetate (as Ni)
<0.001
Sulfuric Acid
<0.1
Sulfur Dioxide
4.0
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide
<1
Total Suspended Particulate
14

มาตรฐาน
0.5(1)
25
500
400

หน่ วย
mg/m3
ppm
ppm
ppm
mg/m3

หมำยเหตุ : มำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่ องกำหนดค่ำปริ มำณของสำรเจือปนที่ระบำยออกจำกโรงงำน พ.ศ. 2549
(1)
: Standards CHWI
: ผลกำรตรวจวัด คำนวณผลที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ควำมดัน 1 บรรยำยกำศ หรื อที่ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภำวะแห้ง

- คุณภำพอำกำศบริ เวณพื้นที่ทำงำน
พารามิเตอร์
Sodium Hydroxide
Sulfuric Acid
Nitric Acid
Hydrogen Chloride
Potassium Hydroxide
Iron Fume
Methanol
Iron Chloride as Fe
Carbon Monoxide
Total Dust
Respirable Dust

ผลการตรวจวัด
<0.001
0.179-0.187
0.04
0.06
<0.001
<0.003-0.004
103.88
0.023
<1
0.274-0.706
0.083-0.287
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มาตรฐาน
2
1
5
7
2*
10
200
5*
50
15
5

หน่ วย
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
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Parameter

Hexane
Oil Mist
Aluminium Dust

Results

Criteria

Unit

<0.01-7.43
<0.001-0.723
<0.002

500*
5*
10*

ppm
mg/m3
mg/m3

Notes : Ministry of Interior’s Notification on safety at work concerning environment (Chemicals) of 1977.
* Standards of the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

 Water Water is one of the main resources consumed in the production process, for instance, washing metal
products in the production process, blended with the coolant to keep machinery cool, product plating process, and washing
other things as well as for human consumption. Wastewater from the coolant and inorganic waste will be collected and a
company licensed to handle waste disposal from the Department of Industrial Works, Industry Ministry, would take it for
proper disposal
 Wastewater APCS can treat wastewater from 2 sources. Firstly, wastewater from the plating process, APCS
can treat 6 cubic meters/hour, efficient enough to treat all the wastewater from the production process. Secondly,
wastewater from human consumption.
APCS monitors the wastewater quality and parameters involved to make sure that they meet the Industrial Estate
Authority of Thailand’s requirements. Wastewater discharged to the Amata Nakorn Industrial Estate’s main drain is
sampled on a monthly basis by the Amata Nakorn Industrial Estate. APCS’s wastewater parameters do not exceed the
criteria.
The latest sampling on December 8, 2017 by Test Tech Co., Ltd. (Amata Nakorn Branch), the water and
wastewater analyst in the Amata Nakorn Industrial Estate, whose laboratory has been registered with the Department of
Industrial Works, Ministry of Industry, showed:
Temperature
Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
Total Suspended Solid
pH
Total Dissolved Solids
Grease & Oil

Results

Criteria

29.0
80
183
45
7.21
564
5.7

≤ 45
≤ 500
≤ 750
≤ 200
5.5 – 9.0
≤ 3000
≤ 10

Unit
.

C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

 Raw material scraps Scrap from the production process are metal scraps from lathing and/or drilling process.
APCS will collect those lathe scraps and hire a company licensed for waste management to pick them up. The trucks will
be weighed before and after scrap loading under an APCS staff’s supervision. Before loading the scraps, those scraps will
be squeezed for less storage space and a byproduct from that process is oil from the scraps, which can be recycled.
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พารามิเตอร์
Hexane
Oil Mist
Aluminium Dust

ผลการตรวจวัด
<0.01-7.43
<0.001-0.723
<0.002

มาตรฐาน
500*
5*
10*

หน่ วย
ppm
mg/m3
mg/m3

หมำยเหตุ : มำตรฐำนประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่ องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อม (สำรเคมี) 2520
*มำตรฐำน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

 น้ ำ บริ ษัท มี ก ำรใช้น้ ำ เป็ นปั จ จัย หนึ่ งในกระบวนกำรผลิ ต เช่ น ใช้น้ ำ เพื่ อ ล้ำ งชิ้ น งำนโลหะในระหว่ ำ ง
กระบวนกำรผลิต ,ใช้น้ ำเพื่อผสมกับ Coolant เพื่อเป็ นสำรหล่อเย็นในเครื่ องจักร, ใช้น้ ำในกระบวนกำรชุบชิ้นงำน และน้ ำที่
ใช้ทำควำมสะอำดในส่ วนอื่นๆรวมถึงใช้ในด้ำนสำธำรณูปโภค ซึ่ งในส่ วนของน้ ำเสี ยที่เป็ นประเภท Coolant และน้ ำเสี ยที่
ปนเปื้ อนน้ ำมันประเภท อนิ นทรี ย ์ บริ ษทั ได้จดั ให้มีพ้ืนที่จดั เก็บเพื่อเตรี ยมให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุ ญำตในกำรขนส่ ง และกำจัด/
บำบัด จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมนำไปกำจัด/บำบัด
 น้ ำเสี ย ส่ วนที่บริ ษทั สำมำรถบำบัดน้ ำเสี ยได้เอง มีอยู่ 2 ส่ วน คือ 1. น้ ำเสี ยที่เกิดจำกกระบวนกำรชุบชิ้นงำน โดย
บริ ษทั สำมำรถบำบัดน้ ำเสี ยได้ 6 ลูกบำศก์เมตรต่อชัว่ โมง ซึ่ งมีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะบำบัดน้ ำเสี ยที่เกิดจำกกระบวนกำร
ผลิตได้ และ 2.น้ ำเสี ยที่เกิดจำกกำรอุปโภคบริ โภคในโรงงำน
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ทำกำรควบคุมและตรวจติดตำมระบบบำบัดน้ ำเสี ยและพำรำมิเตอร์ น้ ำเสี ยให้อยู่ในมำตรฐำนที่ กำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่ งน้ ำเสี ยที่ปล่อยลงสู่ ท่อน้ ำเสี ยรวมของกำรนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรี มี
กำรสุ่ มตรวจจำกกำรนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีเป็ นประจำทุกเดือน ซึ่ งผลกำรตรวจพำรำมิเตอร์ น้ ำเสี ยของบริ ษทั อยู่
ในเกณฑ์ ที่ไม่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนที่กำหนด
โดยสรุ ปผลกำรตรวจวัดล่ำสุ ดเมื่อวันที่ วันที่ 8 ธันวำคม 2560โดยบริ ษทั เทสท์ เทค จำกัด (สำขำอมตะนคร) ซึ่ ง
ให้บริ กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำและน้ ำเสี ย ในนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีและขึ้นทะเบี ยนเป็ นห้องปฏิ บตั ิกำร
วิเครำะห์เอกชนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรมมีรำยละเอียดดังนี้
Temperature
Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
Total Suspended Solid
pH
Total Dissolved Solids
Grease & Oil

ผลการตรวจวัด
30.3
37
136
40
7.51
530
5.3

มาตรฐาน
≤45
≤500
≤750
≤200
5.5 – 9.0
≤3000
≤10

หน่ วย
.
C
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

 เศษวัตถุดิบ เศษวัตถุดิบที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ได้แก่ เศษโลหะที่เกิดจำกกำรกลึงและ/หรื อเจำะ
โดยบริ ษทั มีกำรควบคุมจำนวนเศษขี้กลึงของทั้งโรงงำนโดยกำรเก็บรวบรวมและว่ำจ้ำงบริ ษทั ภำยนอกให้เข้ำมำรับซื้ อกำก
ของเสี ยดังกล่ำว โดยผูซ้ ้ื อต้องเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญำตที่มีมำตรฐำนในกำรบริ หำรจัดกำรของเสี ยด้วย และจะมีตำชัง่ เพื่อชัง่ น้ ำหนัก
รถของผูซ้ ้ื อที่เข้ำมำขนเศษขี้กลึงในโรงงำนทั้งก่อนและหลังกำรขน ซึ่ งจะควบคุมโดยพนักงำนของบริ ษทั นอกจำกนี้ บริ ษทั ยัง
จัดให้มีกำรบี บอัดเศษวัตถุดิบดังกล่ำวเพื่อให้ใช้พ้ืนที่ น้อยลงในกำรจัดเก็บระหว่ำงที่ รอบริ ษทั ภำยนอกมำรั บกำกของเสี ย
ดังกล่ำว ซึ่ งกำรบีบอัดดังกล่ำวก่อให้เกิดผลพลอยได้เป็ นน้ ำมันที่มำกับเศษวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต ซึ่ งสำมำรถนำกลับมำ
ใช้ใหม่

หน้ำ 23

Asia Precision Public Company Limited
As the factory is located in Amata Nakorn Industrial Estate under supervision of the Industrial Estate Authority
of Thailand, waste discharge, in terms of volume and quality, is strictly controlled by the Industrial Estate Authority of
Thailand. Waste discharged by APCS from 2007 to 2017 has been under the criteria of the Amata Nakorn Industrial Estate.
APCS has been certified with ISO 14001:2004 and received the Green System Award, Level 3 from the Ministry
of Industry on September 2, 2016 for its standards of environmental management and operation. That guarantees our focus
on pollution prevention from affecting the environment.
-

Products not yet delivered
None.
2.2 Consultation and Construction Business Unit
2.2.1 Consultation and Construction Business Unit

Project of Industrial Waste Power Plant

Project of Crushing plant
Fuel power plant

Project of underground
Stainless Steel Pipes

Consultant project of
Solar Power Plant

(a) Type of Products
In Quarter 4 of 2016, A2 Technology Co., Ltd. (A2) diversified its business to civil engineering and electrical
engineering design and consultation for the construction of renewable-energy power plants as well as turnkey contracts in
the EPC form (Engineering, Procurement and Construction) and maintenances of those renewable-power plants – solar cell
power plants, waste-based power plants, wind-energy power plants at any size. Our target customers are entrepreneurs or
investors having received a license to sell power to such state authorities as the Provincial Electricity Authority,
Metropolitan Electricity Authority or Electricity Generating Authority of Thailand.
-Production and production procedures
(1) Construction procedures for a solar-cell power plant
The A2 management will first contact a client and obtain initial information about the client’s requirements and
make an initial decision whether to make a proposal to handle that project. If yes, the management will appoint a project
manager to be in charge of the proposal.
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เนื่ องจำกโรงงำนของบริ ษทั ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนคร จึ งถูกกำกับดูแลโดยกำรนิ คมอุตสำหกรรม
แห่ งประเทศไทย ดังนั้นกำรปล่อยของเสี ยออกจำกโรงงำนทั้งในด้ำนของปริ มำณและคุณภำพจึงถูกกำหนดและควบคุมโดย
กำรนิ คมอุ ตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งในปี 2550 – 2560 กำรปล่อยของเสี ยของบริ ษทั อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ นิคม
อุตสำหกรรมอมตะนครกำหนดไว้มำโดยตลอด
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับมำตรฐำน ISO 14001:2004 และได้รับหนังสื อรับรองอุตสำหกรรมสี เขียวระดับที่ 3 ระบบสี
เขียว (Green System) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ในวันที่ 2 กันยำยน 2559 ซึ่ งเป็ นมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำร
ปฏิ บตั ิกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม จึ งเป็ นเครื่ องรั บประกันระบบกำรดูแลป้ องกันมลพิษที่ เกิ ดขึ้นจำกกำรผลิตของบริ ษทั ที่ อำจจะ
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี
2.2 กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาและก่ อสร้ าง
2.2.1 ธุรกิจทีป่ รึกษาและก่ อสร้ าง
ภาพตัวอย่ างโครงการก่ อสร้ างและทีป่ รึกษา

โครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

โครงการก่ อสร้ างโรงคัดแยก
บดย่ อยวัสดุโรงไฟฟ้ า
เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

โครงการก่ อสร้ างงานวางท่ อ
นา้ เหล็กเหนียวชนิดใต้ ดนิ
เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

โครงการทีป่ รึกษาโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำงดำเนิ นงำนภำยใต้กำรบริ หำรจัดกำรของเอทู โดยในช่วงไตรมำส 4 ของปี 2559 เอทูได้เริ่ ม
ขยำยธุ รกิจไปในด้ำนกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำงำนก่อสร้ำง และรับเหมำก่อสร้ำง ให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ ำ
ประเภทพลังงำนทุกชนิด
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ให้บริ กำรด้ำนวิศวกรรมโยธำ และวิศวกรรมไฟฟ้ ำกำลัง ในกำรออกแบบและให้คำปรึ กษำด้ำนงำนก่อสร้ำงโครงกำร
รวมถึงให้บริ กำรงำนรับเหมำแบบ Turnkey Contract ในรู ปแบบ EPC – Engineering, Procurement and Construction และ
ให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ดได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้ ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ โรงผลิต
ไฟฟ้ ำจำกเชื้ อเพลิงขยะชนิ ดต่ำงๆ และโรงผลิตไฟฟ้ ำจำกลม ทุกขนำดกำลังกำรผลิตและติดตั้ง โดยมีกลุ่มลูกค้ำที่สำคัญคือ
ผูป้ ระกอบกำรและนักลงทุ นที่ ได้รับใบอนุ ญำตขำยไฟฟ้ ำให้กบั หน่ วยงำนกำรไฟฟ้ ำของทำงภำครั ฐ เช่ น กำรไฟฟ้ ำส่ วน
ภูมิภำค กำรไฟฟ้ ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
- การผลิตและขั้นตอนการผลิต
1. ขั้นตอนการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผูบ้ ริ หำรติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำในขั้นแรกโดยจะรั บข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำและทำกำรพิจำรณำและ
ตัดสิ นใจในเบื้องต้นว่ำจะเสนอ Proposal หรื อไม่ หำกต้องกำรที่จะเสนอ Proposal ผูบ้ ริ หำรจะทำกำรแต่งตั้ง Project Manager
เพื่อรับผิดชอบในกำรทำ Proposal
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The project manager, appointed by the management, will assign an engineer to survey the site conditions where
construction will be made in order to gather initial information to prepare a proposal and assess risks as well as plan
measures to cope with those risks if they are high risk scale.
The engineering department will start working on an initial design as part of the Technical Proposal and as
information to assess costs, construction period, etc. Details for each project will be different depending on the clients’
requirements.
The project manager will then assess costs of operation in order to prepare a Price Proposal to the client.
The management jointly with the project manager will follow up with the client’s decision, negotiate with the
client about pricing and other conditions. If approved by the client, the next step will be contract signing and construction.
(2) Project construction procedures
Receiving the project from the management, the project manager will figure out a project organization and
appoint a site manager, who will be responsible for site operation. The project manager with the engineering manager and
site manager will review the client’s needs in different aspects together. Information acquired will be shared with the entire
teamwork as initial information for designing and construction.
After data conclusion, the engineering manager and site manager will start purchasing materials, machinery and
hire subcontractors to handle different portions of the project. In terms of the engineering, once a conceptual design is
made, the site manager and the staff concerned will proceed with a detailed design, which will be used for the construction,
supervision and procurement. In terms of subcontractors, the site manager and project engineer shall monitor the
construction to make sure that they proceed according to the drawings and engineering principles and standards and they
are also in charge of construction inspection, machinery and equipment installation as well as testing and commissioning.
Upon construction completion, the project has to pass the QC Test and Commissioning Procedure and final
inspection jointly with the client before final project delivery to the client, depending on the terms and conditions in the
contract.
(3) Power production by the solar-cell power plant
Solar panels absorb the sun’s rays and transform them into direct current in small power collectors. Then the
power is transformed into alternating current at high voltage by a high-voltage transformer and then the high-voltage
control panel before distributing to the Provincial Electricity Authority.
Solar-cell power plants work similarly. Solar cells will absorb the sun’s rays and power is generated from the
solar cells. Power generated is low-voltage direct current, which will be processed by an inverter to become low-voltage
alternating current. Then a transformer will increase the voltage to high-voltage and then to the Provincial Electricity
Authority’s transmission lines before distributing to consumers.

Page 25

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
Project Manager ซึ่ งเป็ นผูร้ ับมอบหมำยงำนจำกผูบ้ ริ หำรจะเป็ นผูม้ อบหมำยงำนให้กบั วิศวกรเพื่อสำรวจสภำพพื้นที่
ที่จะทำกำรก่อสร้ำงเพื่อรับทรำบถึงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบกำรทำ Proposal และทำกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่มีในกำร
ดำเนินโครงกำรและจัดเตรี ยมแผนและมำตรกำรรองรับในกรณี ที่มีควำมเสี่ ยงสู ง และ/หรื อผลกระทบจำกควำมเสี่ ยงสู ง (High
risk scale)
แผนก Engineering ทำกำรออกแบบเบื้องต้นเพื่อเป็ นข้อมูลในส่ วนของ Technical Proposal และเพื่อเป็ นข้อมูลใน
กำรประเมินต้นทุน ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงและอื่นๆ ซึ่ งรำยละเอียดอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละโครงกำรตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
Project Manager ทำกำรประเมินต้นทุนที่ใช้ในกำรดำเนินงำน เพื่อประกอบกำรนำเสนอ Price Proposal เสนอต่อลูกค้ำ
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกับ Project Manager ติดตำมผลกำรพิจำรณำกับลูกค้ำ รวมทั้งเจรจำต่อรองรำคำหรื อเงื่อนไขต่ำงๆ หำก
ได้รับกำรอนุมตั ิจำกลูกค้ำก็จะนำเข้ำสู่ กระบวนกำรทำสัญญำและเริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป
2. ขั้นตอนการก่อสร้ างโครงการ
เมื่ อได้รับมอบโครงกำรจำกฝ่ ำยบริ หำร Project Manager จะเป็ นผูก้ ำหนดผังองค์กรของโครงกำร(Project
Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซึ่ งจะมีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรดำเนิ นงำนในโครงกำรProject Manager ร่ วมกับ
Engineering Manager และ Site Manager จะต้องทำกำรทบทวนควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งในด้ำนต่ำงๆรวมทั้งควำมต้องกำร
อื่นๆที่ระบุในสัญญำ ข้อมูลที่ได้จะต้องมีกำรสื่ อสำรให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงต่อไป
เมื่อสรุ ปข้อมูลทุกอย่ำงเสร็ จสิ้ นแล้ว Engineering Manager และ Site Manager จะทำกำรสั่งซื้ อ วัสดุ เครื่ องจักร และ
สั่งจ้ำงผูร้ ับเหมำช่วงต่ำงๆที่ใช้ในโครงกำร สำหรับงำน Engineering เมื่อได้ Conceptual Design มำแล้ว Site Manager และ
ผูเ้ กี่ยวข้องจะทำกำรออกแบบรำยละเอียด (Detail Design) เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง ควบคุมงำนก่อสร้ำงและงำนจัดซื้ อจัดจ้ำงใน
ส่ วนของผูร้ ับเหมำ Site Manager และ Project Engineer มีหน้ำที่ควบคุมคุณภำพกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมรู ปแบบหรื อ
มำตรฐำนสำหรับงำนหรื ออุปกรณ์น้ นั ๆ รวมทั้งเป็ นไปตำมหลักวิศวกรรมที่ดี กำรตรวจสอบ (Inspection) งำนก่อสร้ำงและ
งำนติดตั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรทดสอบ (Test and Commissioning) เครื่ องจักรอุปกรณ์และระบบต่ำงๆต้อง
เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
เมื่อโครงกำรดำเนิ นกำรก่อสร้ำงเสร็ จสิ้ น โครงกำรจะต้องส่ งมอบโครงกำรก่อสร้ำงที่แล้วเสร็ จครบถ้วนตำมสัญญำ
โดยโครงกำรจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและทดสอบครบถ้วนตำมกระบวนกำร QC Test and Commissioning Procedure และ
ผ่ำนกำรตรวจสอบในขั้นสุ ดท้ำยร่ วมกับลูกค้ำก่อนทำกำรส่ งมอบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
3. ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่ มจำกกำรที่แผงเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar Cell) ทำหน้ำที่รับแสงอำทิตย์ และแปลงพลังงำนแสงอำทิตย์เป็ นไฟฟ้ ำ
กระแสตรงส่ งผ่ำนไปยังตูร้ วมกระแสย่อยเพื่อรวบรวมไฟฟ้ ำในแต่ละชุดเข้ำด้วยกัน จำกนั้นส่ งไปยังเครื่ องแปลงไฟฟ้ ำจำก
กระแสตรงเป็ น กระแสสลับ และแปลงแรงดันให้สูงขึ้นโดยหม้อแปลงแรงดัน เพื่อส่ งต่อไปยังตูค้ วบคุมไฟฟ้ ำแรงดันสู ง และ
ท ำกำรจ ำหน่ ำยไฟฟ้ ำที่ ผลิ ต ได้ให้กับ กำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิ ภำค ในกำรผลิ ตไฟฟ้ ำของโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์ จะมี
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ ำเช่นเดียวกับหลักกำรทำงำนดังกล่ำว ข้ำงต้น โดยแผงเซลล์แสงอำทิตย์จะทำหน้ำที่รับแสงอำทิตย์ เมื่อ
แสงอำทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ดงั กล่ำว จะทำ ให้เกิด กำรผลิตไฟฟ้ ำออกมำจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ไฟฟ้ ำที่
ผลิตได้จะเป็ นไฟฟ้ ำกระแสตรงที่ มีแรงดันไฟฟ้ ำต่ำ ดังนั้น จึ งต้องนำไฟฟ้ ำกระแสตรงแรงดันต่ำดังกล่ำวไปผ่ำนอุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็ นไฟฟ้ ำกระแสสลับแรงดันไฟฟ้ ำต่ำไฟฟ้ ำกระแสสลับแรงดันไฟฟ้ ำดังกล่ำวจึงถูกส่ งผ่ำน
ไปยังหม้อแปลงไฟฟ้ ำ เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ ำโดยแปลงเป็ นแรงดันไฟฟ้ ำให้สูงขึ้น หลังจำกนั้นจึงถูกส่ งผ่ำนไปยังสำยส่ งไฟฟ้ ำ
ของกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำคเพื่อจำหน่ำยให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ ำต่อไป
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(b) Marketing and competition
The government has approved a Power Development Plan (PDP) as a master plan for national power generation
in the long term, 15-20 years for power stability and sufficiency. A significant policy in the master plan is to generate
power from renewable and alternative energy, thus the Alternative Energy Development Plan (AEDP) has been developed.
The Ministry of Energy has aimed to increase the alternative energy ratio by 2036 to 30 percent to the total consumption.
The National Energy Policy Commission (NEPC)’s plan to generate power at 19,634.4 from alternative energy by 2036
was approved on December 15, 2014.
Power Generation Plan by Alternative Energy Development Plan (AEDP) by 2036
Type of Energy

Plant Factor (%)

Solar energy

Target 1/
6,000.0

-

Ground Mount

16

-

Rooftop

15

Wind energy

18

Water energy

3,002.0
3,282.4

-

 10 megawatts

-

 10 megawatts

44

376.0
2,906.4

Waste energy

70

500.0

Biomass

70

5,570.0

Biogas (wastewater/waste)

70

600.0

Biogas (energy crops)

78

680.0

Total power general target from alternative energy

19,634.4

Notes: 1/ installed power generation capacity
Source: The Power Development Plan, 2012-2030 (The 2010 PDP, 3rd revision)

From the said policy, the private sector has turned to investment in alternative energy. And those private
investors are A2’s targets to provide consultation services for the construction of power plants from alternative energy to
licensees, especially turnkey projects – solar-cell power plants and power plants from different kinds of waste.
(c) Marketing policy and features
 Competition strategies
Personnel: A2 key executives are engineers with long experience in the construction of renewable-energy power
plants, especially solar-cell power plants and waste-fueled power plants. That’s why they’re well recognized by designers,
engineering consultants and project developers. They’re well qualified to deal with clients. In addition, A2 has a team
specialized and experienced in designing, planning and construction as planned as well as complicated and delicate
procedures in obtaining licenses. A2 team has a full team, well qualified and acquainted with delicate procedures – A2’s
significant competition strategies.
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(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
รัฐบำลได้อนุมตั ิแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ ำของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็ นแผนแม่บทในกำร
ผลิตไฟฟ้ ำของประเทศ ว่ำด้วยกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ ำในระยะยำว 15 -20 ปี เพื่อสร้ำงควำมมัน่ คงและควำมเพียงพอของ
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ ำ มีนโยบำยที่สำคัญคือกำรจัดทำแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy
Development Plan: AEDP) โดยกระทรวงพลังงำนได้มีเป้ ำหมำยเพิ่มสัดส่ วนกำรใช้พลังงำนทดแทนในปี 2579 ให้มีค่ำเท่ำกับ
ร้อยละ 30 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุ ดท้ำย และกพช. ได้รับควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 โดยเป้ ำหมำยที่ปี 2579
จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รวม 19,634.4
เป้ าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ณ ปี 2579
ประเภทพลังงาน
พลังงำนแสงอำทิตย์

-

Ground Mount

Plant Factor (%)

เป้ าหมายรวม 1/
6,000.0

16
15

Rooftop
พลังงำนลม

18

3,002.0
3,282.4

พลังงำนน้ ำ
- ≤ 10 เมกะวัตต์

44

376.0

- > 10 เมกะวัตต์

-

2,906.4

พลังงำนขยะ

70

500.0

ชีวมวล

70

5,570.0

ก๊ำซชีวภำพ (น้ ำเสี ย/ของเสี ย)

70

600.0

ก๊ำซชีวภำพ (พืชพลังงำน)

78

680.0

รวมเป้ าหมายการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

19,634.4

หมำยเหตุ 1/ กำลังผลิตติดตั้ง
ที่มำ : แผนพัฒนำกำลังผลิต ไฟฟ้ ำของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 3)

จำกนโยบำยที่สำคัญดังกล่ำวนี้ ทำให้เกิดกำรลงทุนในกลุ่มพลังงำนทดแทน นับว่ำเป็ นกำรสนับสนุนให้เอกชนหัน
มำลงทุนธุ รกิจพลังงำนทดแทนเพิ่มมำกขึ้นซึ่ งกลุ่มนักลงทุนดังกล่ำวเป็ นเป้ ำหมำยหลักที่เอทูจะได้มีโอกำสเข้ำไปเสนอกำร
ให้บริ กำรในงำนก่อสร้ ำงโครงกำรให้แก่ผปู ้ ระกอบกำรที่ ได้รับใบอนุ ญำตขำยไฟฟ้ ำ โดยเฉพำะกำรรั บเหมำก่อสร้ ำงแบบ
เบ็ดเสร็ จประเภทโรงผลิตไฟฟ้ ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ และโรงผลิตไฟฟ้ ำจำกเชื้อเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ด้ านบุคลากร ผูบ้ ริ หำรหลักของเอทู เป็ นวิศวกรที่มีประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุ รกิจก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำประเภท
พลังงำนทดแทนโดยเฉพำะกำรก่ อสร้ ำงงำนโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์และโรงไฟฟ้ ำขยะ จึ ง เป็ นที่ รู้จักและยอมรั บ
โดยทัว่ ไปของผูอ้ อกแบบ บริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษำ ตลอดจนเจ้ำของโครงกำรต่ำงๆ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่มีส่วนสำคัญในกำร
ติดต่อกับลูกค้ำ ประกอบกับปั จจุบนั บริ ษทั มีทีมงำนที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และ
ดำเนินกำร ก่อสร้ำงตำมแผนที่วำงไว้รวมถึงขั้นตอนในกำรขออนุญำตที่เกี่ยวข้องก็ยงุ่ ยำกและละเอียดอ่อน ซึ่ งบริ ษทั มีทีมงำน
ที่มีควำมพร้อมและเข้ำใจขั้นตอนต่ำงๆอย่ำงลึกซึ้ ง จึงถือเป็ นกลยุทธิ์ กำรแข่งขันที่สำคัญที่สุดของบริ ษทั
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 Customer features and target customers
Our main target customers are energy investors who have a Power Purchase Agreement (PPA). Most of them
have investment capabilities and clear source of funding but lack a professional and experience team to help in designing
and construction of power plants.
 Channels of distribution
In 2016 A2 earned a revenue from consultation services and construction of solar-cell power plants, who were
domestic customers at the ratio of 100 percent of its management and construction revenue.
 Pricing policy
The pricing policy is a cost-plus contract – costs according to the requirements and quantity of work as agreed upon.
(d) Procurement of materials
A2 will procure materials for the construction according to the Bill of Quantity (BOQ), featuring costs of
materials and labor costs. Most clients have given A2 BOQ, featuring materials they require for A2 to calculate the
material cost. In case a client has not identified materials, A2 will figure out materials and their costs from the drawings.
In terms of construction, A2 will select subcontractors in a bid or direct employment. Only subcontractors who
have power plant construction references. A2 project engineer will be assigned to supervise the construction until
completion.
(e) Environmental impact
A2 strictly follows procedures in the Code of Practice (CoP), issued by the Energy Regulatory Commission
(ERC) to prevent and reduce possible environmental impact.
In case of power generation from solar energy (Photovoltaic Technology), A2 will follow measures in the ERC’s
notification on environmental prevention, correction and monitoring measures for solar cell (Photovoltaic Technology)
operators, required to obtain a power generator license, BE 2557 (2014).
In case of power generation from waste as fuel, A2 will follow measures in the ERC’s notification on
environmental prevention, correction and monitoring measures for power producers using waste as fuel, with production
capacity of less than 10 megawatts, BE 2559 (2016).
(f) Projects not yet delivered to the clients
The number of projects provided to the subsidiary’s construction is as follows:
(Unit : Million Baht)
No.
1
2
3

Description
Construction projects completed in 2017
Projects under construction
Projects whose contracts have been signed but
construction not yet started
Total

Project

Project Value

6
3
4

48.60
256.50
1,995.80

Revenue
Booked
48.60
221.05
-

2,300.90

269.65
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Balance
35.45
1,995.80
2,031.25

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำหลัก คือ ผูป้ ระกอบกำรและนักลงทุนด้ำนพลังงำนที่ได้รับใบอนุญำตขำยไฟ (Power Purchase Agreement,
PPA) ซึ่ งส่ วนใหญ่มีศกั ยภำพในกำรลงทุนและมีแหล่งเงินทุนที่ชดั เจน แต่ยงั ขำดทีมงำนรับเหมำมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์มำ
ช่วยในกำรวำงแผนออกแบบและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำพลังงำนทดแทน
 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ในปี 2560 เอทูได้รับรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำ และรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ซึ่ งเป็ นลูกค้ำภำยในประเทศในสัดส่ วนประมำณร้อยละ 100 ของรำยได้จำกกำรบริ หำรและก่อสร้ำง
 นโยบายการกาหนดราคา
ใช้วธิ ี สัญญำต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม (Cost Plus Contract) คือใช้รำคำต้นทุนตำมข้อกำหนดและปริ มำณงำนตำมที่ตกลง
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
เอทูจะจัดหำผลิตภัณฑ์สำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงตำมแบบบัญชีแสดงปริ มำณงำนและรำคำ (Bill of Quantity หรื อ
BOQ) ซึ่ งเป็ นบัญชีแสดงรำคำวสัดุและค่ำแรง ลูกค้ำส่ วนใหญ่จะจัดทำเป็ นแบบฟอร์ มโดยจะระบุปริ มำณวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
ใช้มำให้พร้อม เพื่อให้บริ ษทั กรอกข้อมู ลมูลค่ำตำมรำยละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้น้ นั ในกรณี ที่ลูกค้ำไม่ระบุปริ มำณ
วัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ มำให้ บริ ษทั จะต้องดำเนินกำรถอดแบบเพื่อระบุปริ มำณเอง
สำหรับงำนก่อสร้ำง เอทูดำเนินกำรคัดสรรหำผูร้ ับเหมำช่วงโดยผ่ำนกำรประมูลหรื อว่ำจ้ำงโดยตรงเพื่อให้ได้ผรู้ ับเหมำที่
มี คุ ณภำพมี ผลงำนอ้ำงอิ งกำรก่ อ สร้ ำ งโรงไฟฟ้ ำ โดยเอทู มอบหมำยให้ วิศ วกรโครงกำร เข้ำควบคุ ม กำรก่ อ สร้ ำ ง และ
ตรวจสอบงำนจนแล้วเสร็ จ
(จ) ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
งำนโครงกำรที่เอทูทำทุกโครงกำรมีข้ นั ตอนระเบียบปฎิบตั ิ ตำมประกำศประมวลหลักกำรปฏิบตั ิ (Code of Practice:
CoP) ซึ่ งกำหนดโดย คณะกรรมกำรกำกับกิ จกำรพลังงำน (กกพ) เพื่อเป็ นกำรป้ องกันและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่
อำจจะเกิดขึ้นได้
กรณี กำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)
ปฎิ บตั ิตำมประกำศ กกพ. เรื่ อง
มำตรกำรป้ องกัน แก้ไข และติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สำหรับผูป้ ระกอบกิจกำรไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์จำก
เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ที่เข้ำข่ำยต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ ำ พ.ศ. 2557
กรณี กำรผลิ ตไฟฟ้ ำที่ ใช้ขยะมูลฝอยเป็ นเชื้ อเพลิ ง ปฎิ บตั ิ ตำมประกำศ กกพ. เรื่ อง มำตรกำรป้ องกัน แก้ไข และ
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สำหรั บผูป้ ระกอบกิ จกำรผลิตไฟฟ้ ำที่ ใช้ขยะมูลฝอยเป็ นเชื้ อเพลิ ง ที่ มีกำลังผลิ ต
ติดตั้งต่ำกว่ำ 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559
(ฉ) งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ทั้งนี้จำนวนโครงกำรงำนให้บริ กำรก่อสร้ำงของบริ ษทั ย่อย แบ่งเป็ น
1
2
3

รำยละเอียด
งำนที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จสิ้ นแล้วในปี 2560
งำนที่อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินงำน
งำนที่ลงนำมในสัญญำแล้วแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มก่อสร้ำง
รวม

โครงกำร
6
3
4
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มูลค่ำโครงกำร
48.60
256.50
1,995.80
2,300.90

(หน่วย : ล้ำนบำท)
รับรู้รำยได้แล้ว
คงเหลือ
48.60
221.05
35.45
1,995.80
269.65
2,031.25
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2.2.2 Procurement and distribution of equipment for the power generation systems and alternative energy power
production
The consultation and construction business unit was under AT, inaugurated in mid-2017. Revenues were not yet
generated in 2017.
(a) Type of Products
To procure and distribute equipment related to power generation from solar cells and other alternative energies.
(b) Marketing and competition
Based on the economic growth rate, demand for alternative energies saw an increase, thus the opportunities to
sell equipment for alternative energy power production seemed to grow accordingly.
Industrial and competition trends
AT aimed to market and distribute quality components for alternative energy. The demand of such components
depended on the demand of alternative energies.
(c) Marketing policy and features
 Competition strategies
The alternative energy business required high investment and was quite competitive, which served as a key factor
for the Company’s success. A key marketing strategy to ensure success and competitiveness is to have quality products,
well screed by AT specialists.
 Customer features and target customers
AT expected that its target customers were both in the private sector such as medium and large-project
contractors, project owners, architects and engineers and in the public sector.
 Channels of distribution
AT aimed to directly reach project owners or contractors and designers.
 Pricing policy
AT worked out its prices from the cost plus margin, putting the volume of purchase and competition in the
alternative energy business into consideration.
(d) Procurement of materials
To procure materials and products upon receiving a purchase order from the clients. AT would deal directly with
the manufacturers both in and outside the country.
(e) Environmental impact
-None(f) Projects not yet delivered
-None-
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
2.2.2 ธุรกิจจัดหาและจาหน่ ายอุปกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน และพลังงานทดแทน
ธุ รกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำงดำเนิ นงำนภำยใต้กำรบริ หำรจัดกำรของเอที โดยได้เปิ ดดำเนิ นงำนในช่วงกลำงปี 2560
โดยในปี 2560 ยังไม่มีรำยได้จำกกำรดำเนินงำน
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
จัดหำและจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรผลิตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ และจำกพลังงำนทดแทน
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
พิจำรณำจำกกำรเปรี ยบเที ยบกับอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ พบว่ำกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ ำ
ทดแทนเพิ่มมำกขึ้นทำให้กำรขำยอุปกรณ์พลังงำนทดแทนมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
เอทีมุ่งเน้นกำรจำหน่ำยอุปกรณ์พลังงำนทดแทนที่มีคุณภำพสู ง ทั้งนี้ ปริ มำณควำมต้องกำรอุปกรณ์พลังงำนทดแทนจะ
ขึ้นอยุก่ บั กำรขยำยตัวของควำมต้องกำรพลังงำนทดแทน
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ธุ รกิ จพลังงำนทดแทนนั้นถือว่ำเป็ นธุ รกิ จที่มีกำรลงทุนสู งและกำรแข่งขันที่ ดี เป็ นปั จจัยสำคัญที่ จะช่วยให้บริ ษทั
ประสบควำมสำเร็ จ กลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้กำรตลำดของบริ ษทั ประสบควำมสำเร็ จสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ จะต้อง
ประกอบด้วยคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผ่ำนกำรเกณฑ์กำรเลือกโดยผูเ้ ชี่ยวชำญของเอที



ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เอทีคำดกำรณ์วำ่ กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย จะมีท้ งั กลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน เช่น ผูร้ ับเหมำโครงกำรก่อสร้ำงขนำดกลำงถึง
รำยใหญ่ เจ้ำของโครงกำร สถำปนิกและวิศวกร และกลุ่มลูกค้ำจำกภำครัฐบำล



ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เอที จ ะเน้นหำช่ องทำงกำรจัดจ ำหน่ ำยโดยตรงกับ เจ้ำของโครงกำรโดยตรง หรื อบริ ษทั ผูร้ ั บ เหมำ และบริ ษ ทั
ผูอ้ อกแบบ



นโยบายการกาหนดราคา
เอทีจะกำหนดรำคำผลิตภัณฑ์จำกต้นทุนและส่ วนบวกเพิ่ม (Cost plus Margin) โดยนำปริ มำณกำรสั่งซื้ อและกำร
แข่งขันของธุรกิจพลังงำนทดแทนมำพิจำรณำประกอบ
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
- ไม่มี
 สิ ทธิประโยชน์ และเงือ่ นไขทีไ่ ด้ รับการจากการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
จัดหำผลิ ตภัณฑเมื่ อได้รับคำสั่งซื้ อจำกลูกค้ำ โดยเอที จะติ ดต่อกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตโดยตรง ซึ่ งมี ท้ งั ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
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2.3 Raw Water Business Unit

(a) Type of Products
Cholkij Sakol Co., Ltd. (Cholkij) in involved with raw water production and distribution. It’s quality raw water at
the standards of inland water, category 3. Cholkij today 5 reservoirs with total capacity of 15 million cubic meters in Nong
Tamlueng Sub-district and Nong hong Sub-district, Phan Thong District, Chon Buri Province. Today, Cholkij has signed a
contract to supply raw water to Eastern Water Resources Development and Management Public Co., Ltd. (East Water).
(b) Marketing and competition
Industrial conditions
Cholkij’s main source of income comes from the sale of raw water to East Water, which distributes to the
industrial sector and waterworks authority in Chon Buri and Chachoengsao provinces. Demand for raw water depends on
the industrial growth in Chon Buri and Chachoengsao provinces. In 2016, growth in the industrial sector was constant.
Trends of the industry and competition
The Thai industrial sector in 2017 is expected to grow as shown in the industrial product index, compared with
2015 due to slow recovery of the world economy and world trade, speedy government investment spending, especially
investment in infrastructure and communication and implementation of the Eastern Economic Corridor Development
(EEC) (Source: 2016 Industrial Economic Report and Trends in 2017, Office of Industrial Economics, Ministry of
Industry.)
The Eastern Economic Corridor Development will drive the growth of the industrial and service sectors in
Eastern Thailand. Demand for water will subsequently rise while water sources remain unchanged. Therefore, in the east,
especially Chon Buri and Chachoengsao provinces, water prices will definitely rise.
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(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี
(จ) ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
- ไม่มี
2.3 กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ ายนา้ ดิบ

(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ชลกิจ เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ ซึ่ งเป็ นน้ ำดิบที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนน้ ำผิวดินประเภทที่ 3
โดยบริ ษทั มีแหล่งกักเก็บน้ ำดิบเป็ นบ่อเก็บน้ ำจำนวน 5 บ่อ มีควำมจุรวม 18 ล้ำนลูกบำศก์เมตร บริ เวณตำบลหนองตำลึง และ
ตำบลหนองหงส์ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุ รีโดยปั จจุ บนั ได้มีสัญญำกำรจำหน่ ำยน้ ำดิ บให้กบั บริ ษทั จัดกำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออกจำกัด (มหำชน) (“East Water”) และบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
รำยได้หลักของชลกิจ ได้แก่ กำรจำหน่ำยน้ ำดิบให้กบั East Water ซึ่ ง East Water จะนำน้ ำดิบไปจำหน่ำยต่อให้กบั
ภำคอุตสำหกรรม และกำรประปำในพื้นที่จงั หวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ดังนั้นปั จจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรน้ ำดิบได้แก่กำร
เติบโตของภำคอุตสำหกรรมในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ซึ่ งในปี 2559 ภำคอุตสำหกรรมมีกำรเติบโตคงที่
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แนวโน้มภำคอุตสำหกรรมไทยปี 2560 คำดว่ำ ดัชนี ผลผลิตอุตสำหกรรมจะขยำยตัว จำกช่วงเดียวกันของปี 2558
จำกกำรทยอยฟื้ นตัวอย่ำงช้ำๆ ของเศรษฐกิ จ โลกและกำรค้ำโลก รำยจ่ ำยกำรลงทุ น ภำครั ฐที่ มี แ นวโน้ม ขยำยตัวเร่ งขึ้ น
โดยเฉพำะกำรลงทุนโครงสร้ ำงพื้นฐำนด้ำน กำรคมนำคม และกำรดำเนิ นงำนภำยใต้แผนงำนพัฒนำระเบียงเศรษฐกิ จภำค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) (ที่มำ : รำยงำนสรุ ปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2559 และ
แนวโน้มปี 2560, สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม, กระทรวงอุตสำหกรรม)
โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกจะเป็ นตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรบริ กำร
ในพื้ น ที่ ภ ำคตะวัน ออก ซึ่ งท ำให้ มี ค วำมต้อ งกำรใช้น้ ำ สู ง ขึ้ น ในขณะที่ แ หล่ ง น้ ำ มี อ ยู่เ ท่ ำ เดิ ม ดัง นั้น ในภำคตะวัน ออก
โดยเฉพำะจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรำ น้ ำจะมีมูลค่ำสู งขึ้น
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(c) Marketing policy and features
 Competition strategies
Raw water of Cholkij Sakol is of high quality and meets the standards of inland water, category 3, the standards
required by customers. Cholkij Sakol has installed a system to check the quality and quantity of water for clients to be
confident in raw water, supplied by Cholkij Sakol. In addition, Cholkij Sakol is studying other water sources for future
business expansion.
 Customer features and target customers
Cholkij Sakol’s customers are those who procure and distribute raw water or procure water to process and
distribute for household or industrial consumption.
Our target customer is East Water, which procures and distributes water to industrial estates close to Cholkij
Sakol’s reservoirs.
 Channels of distribution
Today, Cholkij Sakol sells raw water to a domestic customer, East Water. East Water is responsible for pumping
water from Cholkij Sakol’s reservoirs to its piping system and distributing water to its clients. In terms of expenses, East
Water is responsible for power consumption charges in pumping water for distribution while Cholkij Sakol is responsible
for power consumption charges in pumping water from other ponds or reservoirs to Reservoir No. 1.
(d) Procurement of materials
 Production and production capacity
Today, Cholkij Sakol’s reservoirs have total capacity of 18 million cubic meters, sufficient to meet clients’ needs.
However, Cholkij Sakol has studied possibility of buying water from nearby sources if clients require more water.
 Raw materials
Quality of Cholkij Sakol’s inland water, category 3 has been monitored today and for the future.
 Pricing policy
The raw water prices are agreed by the buyer and seller.
(e) Environmental impact
Cholkij Sakol collect only rainwater to its 5 reservoirs in the rainy season (August-November). Therefore, there is
no environmental impact but Cholkij Sakol’s operation help relieve floods in downstream areas.
(f) Projects not yet delivered
- None -
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(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์กำรแข่งขัน
น้ ำดิบของชลกิจสำกล เป็ นน้ ำดิบที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนน้ ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่ งเป็ นมำตรฐำนที่ลูกค้ำต้องกำร
โดยชลกิจสำกลได้มีกำรติดตั้งระบบตรวจวัดปริ มำณและคุณภำพน้ ำ เพื่อให้ลกู ค้ำมัน่ ใจในคุณภำพของน้ ำดิบที่ชลกิจสำกล ได้
ส่ งมอบให้ นอกจำกนี้ชลกิจยังได้ศึกษำถึงแหล่งน้ ำอื่นๆ สำหรับกำรขยำยโครงกำรในอนำคต
 ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
ลักษณะลูกค้ำของชลกิจ คือ กลุ่มลูกค้ำที่ดำเนิ นธุ รกิจด้ำนกำรจัดหำ และจำหน่ำยน้ ำดิบ หรื อจัดหำน้ ำเพื่อนำน้ ำ
ดิบไปผ่ำนกระบวนกำรผลิต เป็ นน้ ำที่ใช้เพื่อกำรบริ โภคและอุปโภคในครัวเรื อน และอุตสำหกรรม เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย ได้แก่ East Water, ผูจ้ ดั หำน้ ำดิบและจ่ำยน้ ำให้กบั กลุ่มนิคมอุตสำหกรรมบริ เวณพื้นที่ใกล้
บ่อของชลกิจ เป็ นต้น
 ช่องทำงจัดจำหน่ำย
ปั จจุบนั ชลกิจ ชลกิจมีได้ทำสัญญำกำรจำหน่ำยน้ ำดิบให้กบั ลูกค้ำสองแห่ ง โดยจำหน่ ำยน้ ำดิบให้กบั ลูกค้ำใน
ประเทศ เช่น East Water และมีวธิ ี กำรจัดจำหน่ำยโดย East Water จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรสู บน้ ำจำกบ่อน้ ำของชลกิจ เข้ำ
ระบบท่อส่ งน้ ำดิบของ East Water และจะนำน้ ำดิบไปจำหน่ำยให้ลูกค้ำของ East Water ต่อไป โดยภำระเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย
นั้น ทำง East Water เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำไฟฟ้ ำในกำรสู บน้ ำดิบ ส่ วนชลกิจจะรับผิดชอบค่ำไฟฟ้ ำในกำรสู บน้ ำจำกบ่ออื่นๆ
ของชลกิจมำยังบ่อที่ 1
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
 การผลิตและการใช้ กาลังการผลิต
ปั จจุบนั บ่อเก็บน้ ำดิบของชลกิจ มีควำมจุ 18 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่ งเพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งนี้ ชลกิจ
ได้ทำกำรศึกษำกำรใช้แหล่งน้ ำใกล้เคียงหำกลูกค้ำมีควำมต้องกำรน้ ำดิบเพิ่มขึ้น
 วัตถุดบิ
น้ ำผิวดิ นประเภทที่ 3 โดยชลกิ จ ได้ทำกำรตรวจสอบคุณภำพของน้ ำดิ บทั้งปั จจุบนั และในอนำคตที่ จะนำมำ
จำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำ
 นโยบายการกาหนดราคา
กำรกำหนดรำคำกำรขำยน้ ำดิบนั้นเป็ นรำคำตำมตกลงกันระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
ไม่มี
(จ) ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจำกชลกิจ จะรับน้ ำลงบ่อเก็บน้ ำทั้ง 5 บ่อของชลกิจ เฉพำะช่วงฤดูฝนเท่ำนั้น (สิ งหำคม – พฤศจิกำยน) ดังนั้นจึงไม่
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยบรรเทำปั ญหำน้ ำท่วมขังในพื้นที่ทำ้ ยน้ ำได้อีกด้วย
(ฉ) งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. Risk Factors
Risks identified in this document. Based on current data and future expectations as far as can be determined. The
risk factors of some significance. The text in the forecasts presented in the statement of this, such as using the words
"believe," "anticipate," "estimate," "expect," "plans" or "intends", etc. Or. expectations regarding the performance of the
business expansion. Changes in the laws relating to the business of the Company and other state policies concerning
anticipated future events. As a result, the actual May differ significantly from expectations or predictions may.
3.1 Risks involved with APCS business operation are as follows:
3.1.1 Risks from dependency on major customers and automotive customers
In 2017, APCS’s major customers were still in the 3 major industries:
(1) Automotive industry at the ratio of 53 percent,
(2) Air-conditioning compressor and refrigeration industry at 17 percent,
(3) Digital camera industry at 3 percent.
In 2015 to 2017 about 53 percent of APCS’s sales revenue came from customers in the automotive industry.
During the said period, APCS’s sales revenue from the 10 top customers constituted some 64-68 percent of all its sales
revenue. This is a risk on the volatility of income from major customers in case of a decline in the automotive industry,
which will affect APCS income.
However, APCS has the policy of revenue source distribution not to rely heavily on any one customer or group
of customers, and spreading sources of income to other industries other than the automotive industry. But however because
of the top 10 major customers are large companies with sales revenue from one billion Baht to ten billion Baht per year,
and the value of parts they order from APCS contributes a minor portion of their total orders of the said customers, but a
high portion of APCS’s income. In the year 2017, APCS did not have a particular customer accounting for more than 20
percent of the total revenue.
Furthermore, APCS is capable of changing production of parts for a product to another product as well as ability
in searching for new markets and quite adapt to changing production of parts for a product to another product. APCS is
therefore good at adjustment in the event of decline in any industry conditions.
3.1.2 Risks on pricing and sourcing of raw materials
Main raw materials used in parts manufacturing include iron, aluminum and stainless steel. They are commodity
goods and their prices are set by their demand and supply in the world market in each period of time which is beyond the
APCS control.
If the prices of those raw materials go up, costs of other manufacturers in the same industry will be affected and
APCS’s profit will therefore drop as APCS will have to share its clients’ burden.
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่ ง
ปั จจัยความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ น้ ของบริ ษทั และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี่ ยงอื่นที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ได้ นอกจากนี้ขอ้ ความในลักษณะการคาดการณ์ที่ปรากฎในแบบ
แสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เช่นการใช้ถอ้ ยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์วา่ ” “ประมาณ” “คาดหมาย” “มีแผนจะ” หรื อ “ตั้งใจ”
เป็ นต้น หรื อการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุ รกิจ การขยายธุ รกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ ง อาจมี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้
3.1 ความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่ และลูกค้ าอุตสาหกรรมยานยนต์
ปี 2560 ลูกค้าหลักของบริ ษทั ยังคงอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง โดยแบ่งเป็ น อุตสาหกรรมหลัก 3
อุตสาหกรรม ซึ่ งมีสัดส่ วนต่อยอดรายได้รวม ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์ สัดส่ วนร้อยละ 53 ของยอดรายได้รวม
(2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น สัดส่ วนร้อยละ 17 ของยอดรายได้รวม
(3) อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสัดส่ วนร้อยละ 3 ของยอดรายได้รวม
โดยในปี 2558-2560 บริ ษทั มีการพึ่งพารายได้จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 53 ของยอด
รายได้รวม นอกจากนี้ ในช่ วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั มี รายได้จากการขายให้กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกในสัดส่ วนสู งถึ ง
ประมาณร้อยละ 64-68 ของรายได้จากการขายทั้งหมดซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงต่อการผันผวนของรายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่
รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรมยานยนต์กจ็ ะส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายที่จะกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไม่ให้พ่ ึงพารายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่ งหรื อ
ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งมากเกินไป รวมถึงกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไปยังอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนื อจากอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ แต่เนื่ องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มีรายได้จากการขายตั้งแต่ระดับพันล้านบาท
จนถึงระดับหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่ งมูลค่าชิ้นส่ วนที่ลูกค้าดังกล่าวสั่งซื้ อจากบริ ษทั นับเป็ นสัดส่ วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าการสั่งซื้ อสิ นค้าทั้งหมดของลูกค้าดังกล่าว แต่นับเป็ นสัดส่ วนมูลค่าการสั่งซื้ อที่ สูงสาหรั บบริ ษทั ทั้งนี้ ในปี 2560
บริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใดที่บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้าให้เกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวม
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่ วนสาหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งไปยังอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ ง
รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่ วนสาหรับอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่ งได้
เป็ นอย่างดี จึงทาให้บริ ษทั สามารถปรับตัวได้ดีในกรณี ที่ภาวะอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดภาวะถดถอย
3.1.2 ความเสี่ ยงด้ านราคาและการจัดหาวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนี ยม และสแตนเลสซึ่ งวัตถุดิบดังกล่าวมีลกั ษณะ
เป็ น Commodity Goods โดยราคาของวัตถุดิบดังกล่าวถูกกาหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลก
ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั
ดังนั้นหากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรั บตัวเพิ่มสู งขึ้ นก็จะส่ งผลให้ผูผ้ ลิ ตในอุตสาหกรรมเดี ยวกับบริ ษทั ได้รับ
ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทาให้กาไรของบริ ษทั ลดลงตามไปด้วยเพราะต้องช่วยแบ่งเบาภาระร่ วมกับลูกค้า
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Though those raw material prices are beyond APCS control, APCS closely monitor world market prices by a
special team, who will also analyze price trends at each period and assess APCS demand in each period so that APCS may
manage ordering and delivery time to match production. This will help APCS not to over stock raw materials.
Furthermore, in the event the price changes are substantial, APCS will negotiate product prices with customers. Normally,
the burden will be shared with customers, who will take a greater burden. However, the said negotiation will have lag time
while the materials are under APCS responsibility and therefore APCS still carries the risk of raw material price changes.
On the other hand, if the raw material prices drop, customers will ask for a price cut-down. (See details of no.2 :
Characteristics of Products section Pricing Policy )
3.1.3 Risks from exchange rate fluctuations
Most main raw materials used in APCS’s parts production are purchased locally from suppliers or brokers in the
country in Thai Baht. APCS therefore has very little risk from exchange rates. In 2017, APCS he Company is exposed to
fluctuations in the exchange rates of imported materials to importation of raw materials total Bt 27.34 million or about
5.77 percent of the total purchase, divided in to EUR 0.01 million and US$ 0.06 million. In 2017, APCS imported
machinery worth Bt 0.20 million, equivalent to approximately JPY 0.01 million.
In terms of parts sales to overseas clients, APCS is usually paid in Thai Baht and foreign currencies. In 2017,
APCS had exchange risks from its overseas parts sales revenue of approximately Bt 164 million, or 17 percent of the total
sales revenue, featuring US$ 4.21 million and approximately EUR 0.58 million. APCS paid for raw materials and
machinery in the same currencies with the sales revenue.
3.1.4 Risks from having no long-term contracts
Most APCS business transactions, generally practiced in the industry, are not made as long-term service
contracts, but only short-term contracts of about a year, or no contract at all, just a purchase order, depending on the policy
of each customer.
At the termination of a contract or when it is due to change product models, customers will select new
manufacturers and suppliers of parts and components. Consequently, APCS has risk of losing customers if it is not
selected.
However, normally manufacturers in the automotive, air-conditioning and cold storage compressor and digital
camera industries do not easily change their suppliers of parts and components to them. Selecting manufacturers or
suppliers of parts and components with quality and standards as they specify, with ability to deliver on time and ability to
increase production capacity during the peak demand period will need additional procedures and time. This may affect
their production procedures and quality risk. Normally, makers in the automotive industry, air-conditioning and cold
storage compressor industry and digital cameras industry will select manufacturers or suppliers of parts and components to
them in limited number of 1-3 suppliers for any parts, in which the steps and procedure to obtain manufacturers or
suppliers of parts and components to supply them will have to be done in 3 months to 2 years. The said period may vary
according to the designs and complexity of parts production in each product line. Hence, if a company is selected as a
manufacturer of parts to any maker, the risk of termination of manufacturing contract is low, because the maker usually
will not change their parts manufacturer until the end of the model of that product, which is on the average 5-7 years or
more depending on the product designs and specifications in each industry.
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แม้วา่ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจะอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั ก็ตามแต่บริ ษทั จัดให้มี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยการจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ
การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการประเมิ นความต้องการใช้วตั ถุดิบของบริ ษทั ในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อให้บริ ษทั สามารถบริ หารการสั่งซื้ อและระยะเวลาการส่ งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และทาให้บริ ษทั
ไม่ตอ้ งสต็อควัตถุดิบไว้มากเกินความจาเป็ น นอกจากนี้ ในกรณี ที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสู งขึ้นมากอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษทั ก็จะ
เจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรั บราคาจาหน่ ายชิ้ นส่ วนของบริ ษทั โดยปกติจะมี การรั บภาระต้นทุนที่ สูงขึ้นร่ วมกัน โดยลูกค้าจะ
รับภาระเป็ นส่ วนใหญ่อย่างไรก็ตามในการเจรจาดังกล่าวจะมีความล่าช้า (lag time) เกิดขึ้นในขณะที่วตั ถุดิบยังคงอยูภ่ ายใต้
ความรั บผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั จึ ง ยังคงมี ความเสี่ ยงต่อการเปลี่ ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู่ ในทางตรงกันข้ามหาก
วัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกค้าก็จะขอเจรจากับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดราคาจาหน่ายเช่นเดียวกัน จึงอาจทาให้บริ ษทั มีอตั รากาไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากระดับปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 1 เรื่ องลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ หัวข้อนโยบายการกาหนดราคา)
3.1.3 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่เป็ นการสั่งซื้ อในประเทศ และสั่งซื้ อโดยตรงจากผูจ้ ดั
จาหน่ าย หรื อจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศ ซึ่ งกาหนดราคาขายเป็ นสกุลเงินบาท จึ งทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนค่อนข้างน้อย ปี 2560 บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการนาเข้า
วัตถุดิบ จากต่างประเทศเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 27.34 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้ อยละ 5.77 ของมูลค่าการ
สั่งซื้ อทั้งหมด แบ่งเป็ นมูลค่าประมาณ 0.01 ล้านยูโร และ 0.06 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ และปี 2560 บริ ษทั ซื้ อเครื่ องมืออุปกรณ์
จากต่างประเทศ เป็ นจานวนรวมประมาณ 0.20 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 0.01 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ
ในขณะที่รายได้จากการขายชิ้ นส่ วนต่างประเทศ บริ ษทั ได้รับชาระค่าสิ นค้าบางส่ วนเป็ นเงิ นบาท และบางส่ วน
ได้รับชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากรายได้จาก
การขายชิ้นส่ วนไปต่างประเทศ เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 164 ล้านบาท (เฉพาะยอดขายที่รับชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ)
คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 17 ของมูลค่ารายได้จากการขายทั้งหมดของบริ ษทั แบ่งเป็ นมูลค่าประมาณ 4.21 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และมูลค่าประมาณ 0.58 ล้านยูโร บริ ษทั ใช้เงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการขายเพื่อจ่ายชาระค่าซื้ อวัตถุดิบ และ
อุปกรณ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกัน
3.1.4 ความเสี่ ยงจากการไม่ มีสัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปในอุตสาหกรรมนี้ จะไม่มีการทาสัญญาระยะ
ยาวในการให้บ ริ การกับ ลู กค้า แต่จ ะเป็ นการท าสั ญญาระยะสั้นอายุป ระมาณ 1 ปี หรื อ อาจจะไม่ มี การท าสัญ ญาในการ
ให้บริ การก็ได้โดยจะเป็ นเพียงใบสั่งซื้ อเท่านั้นขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย
เมื่อครบอายุสัญญาหรื อถึงกาหนดเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หา
ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยลูกค้าหากบริ ษทั ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตและผู ้
จัดหาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป
อย่างไรก็ตาม โดยปกติผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและ
เครื่ องทาความเย็น มักจะไม่เปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ ระกอบการเนื่ องจากการสรรหา
ผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ัดหาชิ้ นส่ วนและอุ ปกรณ์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ ผูป้ ระกอบการกาหนดโดยสามารถจัดส่ งได้ตาม
กาหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกาลังการผลิตในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มสู งกว่าปกติน้ นั จะต้องมีข้ นั ตอนและใช้
เวลานาน ซึ่ งกระทบต่ อ กระบวนการผลิ ตของลู ก ค้าและมี ค วามเสี่ ย งด้านคุ ณภาพ กล่ าวคื อ โดยปกติ ผูป้ ระกอบการใน
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Subsequently, being a company that manufactures and supplies standardized parts results in customers’
confidence in APCS operation and products, with the trend to let APCS continue as the manufacturer and supplier of parts
and components to the customers, and even continuously offering new products APCS to quote.
3.1.5 Risks from automotive manufacturers relocating their production base to other countries
Factors that may drive automotive manufacturers to relocate their production base from Thailand to other
countries include:
(1) Formation of the ASEAN Economic Community (AEC)
The formation of the ASEAN Economic Community (AEC) has brought about competition among member
countries. Thailand, the first and foremost automobile manufacturer in ASEAN, has been successful in manufacturing 3
automobile models, namely, one-ton pickup trucks, energy-saving or eco cars and high-quality small vehicles.
APCS as a manufacturer of automotive parts and components has to maintain its production standards and apply
new modern technology in its production as well as develop products and machinery so that it may manufacture different
automotive parts designs. The success of the automotive parts production keeps APCS growing in spite of stronger
competition.
(2) Political stability
In 2017, political situations slowed down the nation’s overall economy with no exception to the automobile
industry. However, the government tried to do things to gain investors’ confidence and highlight investment promotion.

3.1.6 Risks from being sued by consumers due to product quality problems and liability to compensation for
damage in accordance with Liability to Damage from Unsafe Goods Act
Thailand has promulgated the Liability to Damages Caused by Unsafe Goods Act of 2008 (“Liability Act”), which
protects consumers injured or damaged from physical health, hygiene, mind or property from unsafe goods. Consumers may sue
and claim compensation for damage from manufacturers, hirers or importers of the said unsafe goods.
If goods manufactured by APCS’s customers such as cars, motorcycles, air-conditions, camera are complained
by APCS consumers and sue customers that the goods manufactured by the customers of APCS are unsafe, APCS may be
required to jointly pay damage compensation in the case the unsafe goods arisen from failure of components,
manufactured by APCS.
Parts manufactured by APCS are parts designed by the customer and specifications of raw material used in
manufacturing. If the failure is from designs and specification of raw materials used in the production, APCS will not have
to be jointly liable to the unsafe products.
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อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น มักจะสรรหาและคัดเลือกผูผ้ ลิต
หรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการจานวนจากัดเพียง 1 – 3 รายต่อการผลิตชิ้นส่ วนใดๆโดยขั้นตอนและ
กระบวนการเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนป้อนให้กบั ผูป้ ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไปตามรู ปแบบและความซับซ้อนของการผลิตชิ้ นส่ วนในแต่ละผลิตภัณฑ์
ดังนั้น หากบริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใดๆ แล้ว ความเสี่ ยงจากการยกเลิกสัญญาใน
การผลิ ตจะอยู่ในระดับต่ า เนื่ องจากผูป้ ระกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตชิ้ นส่ วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่ นของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรื อมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม
ดังนั้นจากการที่ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและจัดหาชิ้ นส่ วนที่ มีมาตรฐาน จึ งส่ งผลให้ลูกค้ามี ความเชื่ อมัน่ ในการดาเนิ นงานและ
ชิ้นงานของบริ ษทั และมีแนวโน้มที่จะให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าต่อไป รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหม่ให้
บริ ษทั เสนอราคาอย่างต่อเนื่อง
3.1.5 ความเสี่ ยงจากการทีบ่ ริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น
ปัจจัยที่อาจจะเป็ นทางเลือกให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ยา้ ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอื่น มีปัจจัยหลัก ดังนี้
(1) การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economics Community : AEC)
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ทาให้เกิดการแข่งขันกันเองในภูมิภาคอาเซี ยนมากขึ้น ประเทศไทย
ซึ่ งเป็ นฐานการผลิตรถยนต์อนั ดับ 1 ของอาเซี ยน มี ศกั ยภาพในการผลิ ตรถยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3 ผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ รถ
ปิ กอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน หรื ออีโคคาร์ และรถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสู ง
ดังนั้นบริ ษทั ในฐานะผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์จึงต้องรักษามาตรฐานการผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพ และนาเทคโนโลยี
ในการผลิ ตที่ ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิ ต ตลอดจนพัฒนาชิ้ นงาน และพัฒนาเครื่ องจักรให้สามารถผลิ ตชิ้ นงานได้
หลากหลาย นอกเหนื อจากการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ยังคงสามารถเติบโต
ต่อไปได้แม้วา่ คู่แข่งขันจะมากขึ้นก็ตาม
(2) ความเสถียรภาพทางการเมือง
ผลกระทบเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางการเมื อ ง มี ผ ลท าให้ เ ศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศชะลอตัว ลง รวมถึ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐบาลได้พยายามสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน และมุ่งเน้นนโยบายการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
3.1.6 ความเสี่ ยงจากการถูกฟ้ องร้ องจากผู้บริ โภคเนื่ องจากปัญหาด้ านคุณภาพสิ นค้ าและอาจทาให้ ต้องถูกชดใช้ ค่าเสี ยหายตาม
พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดชอบต่ อความเสี ยหายที่เกิดขึน้ จากสิ นค้ าไม่ ปลอดภัย
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรั บผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นจากสิ นค้าไม่ปลอดภัย
พ.ศ.2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซึ่ ง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดังกล่าวจะช่วยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ได้รับความเสี ยหายทั้ง
ทางชีวิต ร่ างกาย สุ ขภาพ อนามัย จิตใจ หรื อทรัพย์สินจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยผูบ้ ริ โภคสามารถฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากผูผ้ ลิต ผูว้ า่ จ้างให้ผลิต ผูน้ าเข้าสิ นค้าไม่ปลอดภัยดังกล่าวได้
หากสิ นค้าที่ ลูกค้าของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องปรั บอากาศ กล้อง
ถ่ายภาพ เป็ นต้น ได้รับการร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค และผูบ้ ริ โภคฟ้องร้องลูกค้าของบริ ษทั ว่าสิ นค้าที่ลูกค้าของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต
เป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย บริ ษทั ก็อาจจะต้องร่ วมจ่ายชาระค่าเสี ยหายที่ถูกฟ้องร้องด้วยหากความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าว
เกิดจากความผิดพลาดของชิ้นส่ วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต
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However, parts manufactured by APCS are not directly related to safety. If a customer’s product is claimed and
the cause of the claim arises from the failure in APCS production, the repercussion of the said claim will not be a serious
damage and will not affect consumer safety. Most APCS parts are in the assembly line of the 1st Tier Suppliers, which if
there is any failure in the parts manufacturing, they will be found and corrected in the production line of the manufacturer
and 1st Tier Suppliers before the goods are completed and delivered to consumers.
APCS therefore faces minimal risk to share the liability. And if it has to be jointly liable, the expense will not be
high as the said failure does not directly affect customer safety. In the past, APCS had never been sued by consumers.
Besides, at present no insurance company in Thailand accepts the said type of insurance and insurance expenses
on foreign insurance companies are not worth the benefits to be received by APCS. APCS therefore does not take out such
insurance.
3.1.7 Risks on safety, environment and community
APCS is the manufacturer and supplier of parts used in the automotive industry, air-conditioning and cold
storage compressor industry and digital camera industry. APCS has employed machines mainly in its production process,
and subsequently generates and discharges little waste and pollution for its production process.
However, since APCS is located in Amata Industrial Estate, supervised by the Industrial Estate Authority of
Thailand (“IEAT”), waste discharge is closely inspected to make sure that it meets IEAT standards. In 2017, APCS’s
waste discharge successfully met the IEAT standards. (See details of no.1 : Characteristics of Products section
Environmental impact)
3.1.8 Risks from impact from Government policies
Business enterprises have to comply with the law as well as the authorities’ rules and regulations and the
government policies. In those laws, rules, regulations or government policies are changed, it may affect APCS’s
competiveness or business operation. For instance, the change in the minimal labor wages, minimal monthly salary of
fresh graduates in bachelor’s degree or the change in interest rate by the Bank of Thailand or the rates of corporate income
tax, etc. Such changes by one way or another will definitely affect entrepreneurs.
However, those factors are out of APCS’s control. The management has monitored and assessed impact from
those changes in order to cut down risks or impact from those changes. APCS has applied automation in its production
process since 2010 and will continue to apply additional automation to cope with the problems of labor shortage and rising
labor costs. Thus, APCS will consequently be more competitive.
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เนื่ องจากชิ้นส่ วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตนั้น เป็ นชิ้นส่ วนที่ลูกค้าเป็ นผูอ้ อกแบบ รวมทั้งเป็ นผูก้ าหนดคุณลักษณะของ
วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิ ต ซึ่ งหากมี ความผิดพลาดที่ เกิ ดจากการออกแบบและการกาหนดชนิ ดของวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิ ต
บริ ษทั ไม่ตอ้ งร่ วมรับผิดชอบในความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าว แต่หากความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าวเกิดจากการ
ผลิตที่ผดิ พลาดของบริ ษทั เอง บริ ษทั ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ ่ วมรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง
อย่างไรก็ตามชิ้นส่ วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตไม่ได้เป็ นส่ วนประกอบในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง
ดังนั้นหากสิ นค้าของลูกค้าถูกร้องเรี ยนและสาเหตุของการร้องเรี ยนเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริ ษทั ผลกระทบจากการ
ร้องเรี ยนดังกล่าวก็จะเป็ นเพียงความเสี ยหายที่ไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ประกอบกับชิ้นส่ วน
ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นชิ้นส่ วนที่ใช้ในการประกอบเป็ นอุปกรณ์ของผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1(1stTier Supplier) ซึ่ ง
หากมี ความผิดพลาดในการผลิตชิ้ นส่ วนของบริ ษทั เกิ ดขึ้นก็จะถูกตรวจพบและแก้ไขในสายการผลิตของผูผ้ ลิตและจัดหา
อุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 ก่อนที่สินค้าจะเสร็ จเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปและส่ งมอบถึงมือผูบ้ ริ โภค
ดังนั้นแม้ว่าบริ ษทั จะมี ความเสี่ ยงจากการที่อาจจะถูกฟ้ องร้องตาม พ.ร.บ.ความรั บผิดชอบดังกล่าว แต่จากเหตุผล
ข้างต้นบริ ษทั จึงมีโอกาสต่าที่จะต้องร่ วมรับผิดชอบค่าเสี ยหายจากการฟ้องร้องและหากต้องร่ วมรับผิดชอบค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวก็จะไม่สูงมาก เนื่ องจากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคโดยตรง ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ยังไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผูบ้ ริ โภคแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ันยังไม่ มีบ ริ ษ ทั ประกันภัย ในประเทศไทยที่ รับ ประกันภัย ในลักษณะดังกล่ าว และ
ค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยในต่างประเทศก็ไม่คุม้ กับประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับ บริ ษทั จึ งไม่ได้ทา
ประกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องดังกล่าว
3.1.7 ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย สิ่ งแวดล้ อม และชุ มชน
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ
และเครื่ องทาความเย็นและอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ซึ่ งในกระบวนการผลิตของบริ ษทั มีการใช้เครื่ องจักรเป็ นหลัก
จึงก่อให้เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต ทั้งที่ปล่อยออกทางอากาศและทางน้ า โดยมีปริ มาณของเสี ยต่ามาก
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริ ษทั ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่ งถูกควบคุมโดยการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การที่บริ ษทั จะปล่อยของเสี ยต่างๆ ออกสู่ ภายนอกบริ ษทั ได้น้ นั จะต้องได้รับการตรวจสอบให้อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซึ่ งในปี 2560 การปล่อยของเสี ยของบริ ษทั อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่ ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดู
รายละเอียดในส่ วนที่ 1 เรื่ องลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม)
3.1.8 ความเสี่ ยงจากการได้ รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การกาหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่ งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะ
ส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ เช่น การปรั บเปลี่ยนค่าแรงงานขั้นต่า การ
ปรั บเปลี่ยนอัตราเงิ นเดื อนค่าจ้างของผูจ้ บการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ การปรั บเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย หรื อ การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นต้นโดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายดังกล่าวจะกระทบต่อ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจทุกราย
อย่างไรก็ตามปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นปั จจัยที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ติดตาม
และประเมิ นผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อเป็ นการลดความเสี่ ยงหรื อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง โดยบริ ษทั ได้ริเริ่ มนาเครื่ องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตบางส่ วนในปี 2553 จนถึงปั จจุบนั และใน
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3.1.9 Risks from dependency on engineers and personnel
A subsidiary that is involved with construction requires people with expertise and experience in designing,
planning, operating as well as construction of projects as planned. They are engineers at the level of assistant managing
director, project managers and project engineers or foremen. If A2 loses these engineers and personnel, it will affect the
company’s ability to win projects and perform well in the future. However, with realization of the risks, A2 has focused on
HR management with continuous personnel development through seminars both in and outside the country as well as
incentives to be competitive in the market and retain the personnel.
3.1.10 Risks from the other contractual party failing to comply with the agreements
The subsidiary faces risks with the clients failing to comply with the agreements, especially payment according
to the work progress, thus most likely causing damage to the subsidiary. The subsidiary has come up with such preventive
measures as financial analysis of the client before taking a project, finding additional information about that client from
other sources or demand advance payment as well as collection according the work progress.
3.1.11 Risks from weather conditions
The subsidiary that is involved with raw water production and distribution faces risks with weather conditions
and world climate change – not raining even in the rainy season and El Nino that makes rain less than it should have been.
However, the volume of raw water collected is double the size of the annual sales for the first 3 years. Water will be
sufficient for 3 years though some years may be dry. In the 4th year, the volume of water collected will be increased by 60
percent of the reservoir capacity. Additional reservoirs nearby will be located in case of drought for 2 consecutive years.
3.1.12 Risks from chemical contamination in water
The subsidiary that is involved with raw water production and distribution faces risks of chemical contamination in the
raw water, thus affecting the quality of ground water due to such upstream activities as wastewater release from industrial
plants, livestock farming, chemical application in farm activities, etc. The subsidiary has come up with measures to cope
with those risks – getting tools to check water quality prepared to check water quality in the stream before releasing to the
reservoirs, monitoring community activities and upstream activities that may release wastewater to the stream by
coordinating with the people and communities that may cause contamination.
3.1.13 Risks from the other contractual party terminating water sales agreements
The subsidiary that is involved with raw water production and distribution faces risks with the clients
terminating water sales agreements or failing to comply with the agreements. The subsidiary has come up with such
measures as specifying concise terms and conditions, working together to reduce possible disputes or misunderstandings,
having a joint meeting to address issues concerned and find a common solution. In addition, the subsidiary will expand its
customer base in order to spread risk.
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อนาคตบริ ษทั มี แนวโน้มที่ จะพัฒนาให้มีการใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลน
แรงงาน ปั ญหาค่าแรงงานที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันได้ดียงิ่ ขึ้นเป็ นต้น
3.1.9 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาวิศวกรและบุคลากร
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจรับเหมาต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และ
ดาเนิ น การ ก่ อ สร้ า งตามแผนที่ ว างไว้ ซึ่ งหมายถึ งวิ ศ วกรในระดับ ผูช้ ่ ว ยกรรมการผูจ้ ัด การ ผูจ้ ัด การโครงการ (Project
Manager) และวิศวกรผูค้ วบคุมงาน (Project Engineer หรื อ Foreman) หากเอทูสูญเสี ยบุคลากรเหล่านี้ ไปย่อม ส่ งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เอทูได้ตระหนักถึงความ
เสี่ ยงด้านนี้ดี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ส่ งบุคลากรเข้า
ร่ วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อรักษา
บุคลากรให้ทางานกับบริ ษทั
3.1.10 ความเสี่ ยงทางด้ านคู่สัญญาไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดในสั ญญา
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่ องการชาระเงินตามความสาเร็ จ
ของงาน ซึ่ ง อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีนโยบายในการป้ องกันความ
เสี่ ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรื อมีการเรี ยก
เก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่ มดาเนิ นงานรวมถึงการเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาเสร็ จ
3.1.11 ความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทาฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนิ โญ่ ที่ทาให้ปริ มาณฝนที่ตกน้อย
กว่าปกติ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ปริ มาตรเก็บกักจะมีความจุคิดเป็ น 2 เท่าของปริ มาณน้ าขายต่อปี ในช่วง 3 ปี แรก ซึ่ งจะเพียงพอ
ในช่วง 3 ปี แม้จะเป็ นปี แล้ง ในปี ที่ 4 จะมีปริ มาณน้ าขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ60ของความจุบ่อ ซึ่ งจะพิจารณาหาหาแหล่ง
สารองน้ าดิบเพิ่มเติมในกรณี ที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จากบ่อข้างเคียง
3.1.12 ความเสี่ ยงจากการได้ รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับน้ า ซึ่ งมีผลทาให้
น้ าผิวดินด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากการทากิจการในพื้นที่เหนือน้ า เช่น การปล่อยน้ าเสี ยของโรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์ มปศุ
สัตว์ และ การใช้สารเคมี ในการทาการเกษตร เป็ นต้น บริ ษทั ย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ จัดเตรี ยมเครื่ องมือวัด
คุณภาพน้ าในลารางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวังชุมชนและแหล่งกิจการต้นน้ าที่
อาจปล่อยน้ าเสี ยลงลาราง โดยการเข้าไปทาความเข้าใจและมีการประสานกันในกรณี ที่อาจจะมีเหตุให้น้ าเสี ยเข้ามาเจือปนใน
ลาน้ าได้
3.1.13 ความเสี่ ยงจากคู่สัญญายกเลิกสั ญญาการซื้อขายนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการที่คู่สัญญาจะยกเลิกสัญญาซื้ อขายน้ า หรื อไม่
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ กาหนดเงื่อนไขในสัญญาให้มีความรัดกุม และ
กาหนดวิธีการทางานร่ วมกันเพื่อลดข้อโต้แย้ง และความไม่เข้าใจในการปฏิบตั ิงาน จัดประชุมร่ วมกันเพื่อสรุ ปปั ญหาด้าน
การทางาน เพื่อจะหาวิธีแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน นอกจากนี้บริ ษทั ย่อยจะขยายฐานลูกค้า เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง
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3.2 Management risks
3.2.1 Risks from impact from APCS subsidiaries’ operating results and financial status
The company has established four companies, including subsidiaries.
Name
1.

P2 Precision Co., Ltd. ("P2")
Established on October 22, 2010

2.

A2 Technology Co., Ltd. ("A2")
Established on October 19, 2010

Paid-Up
Registered
(Million Baht)
150

Investment
Ratio
(%)
100.00

320

100.00

3.

APCS Technologies Co., Ltd. (“AT”)

10

100.00

4.

Established on June 28, 2017
(In June 2017 The A2 Technologies Co., Ltd.
owns shares in APCS Technologies Co.,
Ltd. , held 100.00 percent )
Cholkij Sakol Co., Ltd. (“CK”)
Established on July 14, 2006
(In January 2017 The A2 Technologies Co.,
Ltd. owns shares in Cholkij Sakol Co., Ltd.,
held 53.33 percent

120

53.33

Business
Production of metal spare part that are less complex
and can attain economies of scale when production in
high quantity
Provide engineering service and automation solution
and provides construction and maintenance services of
renewable energy power plants
Procurement and distribution of equipment for the
power generation systems and alternative energy
power production

Production and distribution of raw water

APCS is required to consolidate operation and financial standing of the subsidiaries in its financial statements.
If a subsidiary suffers operation loss, it will affect the APCS’s overall operation in the consolidated financial statements.
However, initially the four subsidiaries revenues for operation approximately 30 percent of APCS’s asides,
APCS has involved in policy setting in its subsidiaries, control and monitor the subsidiaries’ operation as well as sending
its directors and/or senior managers to serve as directors and/or senior managers in those subsidiaries in order to set
policies and protect APCS benefits and that APCS and its subsidiaries may pursue the same operation direction, which will
eventually lead to effective cost management and maximal operation efficiency.
3.3 Financial risks
3.3.1 Risks from liquidity
As of December 31, 2017, the financial statements for APCS only featured the liquidity ratio at 3.15 times,
better than the previous year (4.19 times in 2016) because of better operating results. APCS had much cash as its working
capital and managed to pay back all the loans to the financial institutions.
As of December 31, 2017, the consolidated financial statements showed the liquidity ratio at 2.70 times, dropped
from the previous year (1.50 times in 2016) As of December 31, 2017, the consolidated financial statements showed the
liquidity ratio at 2.70 times, dropped from the previous year (1.5 times in 2016) because the mother company and its
subsidiaries had better operating results and earned revenues from product and service sales from the construction business
unit in the 4th quarter of 2017. Thus, the group had quite a lot of receivables, not yet due and better liquidity.
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3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ ยงจากการได้ รับผลกระทบจากผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่ อย
ปัจจุบนั บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 4 แห่งได้แก่
บริษทั
1. บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด
(“พีทู”)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553
2. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
(“เอทู”)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553
3. บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
(“เอที”)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
(เอทู ถือหุน้ สัดส่ วนร้อยละ 100 ในเอที)
4. บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
(“ชลกิจ”)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549
(ปี 2559 เอทู ถือหุน้ สัดส่ วนร้อยละ 53.33 ในชลกิจ)

ทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
150

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100.00

320

100.00

10

100.00

120

53.33

ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่ไม่ซบั ซ้อนและสามารถลดต้นทุน
ได้มากเมื่อผลิตในปริ มาณสู ง
ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ Automation
Solution และให้บริ การงานก่อสร้างโครงการและ
ให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงงานไฟฟ้าประเภท
พลังงานทดแทนทุกชนิด
ดาเนินธุรกิจการจัดจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ
เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจ
โรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท ธุรกิจน้ า และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ

บริ ษทั ต้องนาผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อยทั้ง 4 แห่ ง มารวมในงบการเงินรวมของบริ ษทั ซึ่ งหาก
บริ ษทั ย่อยประสบปั ญหาขาดทุนจากการดาเนินงานก็จะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในงบการเงินรวมด้วย
อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริ ษทั ย่อยเริ่ มมีรายได้จากการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึนจากปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งรายได้ของบริ ษทั ย่อยทั้ง 4
แห่ ง รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 30 ของรายได้ของบริ ษทั และนอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้กาหนดมาตรการในการกาหนดนโยบายการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย รวมทั้งการส่ งกรรมการและ/หรื อ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี การดาเนิ นงานไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึ่ งจะส่ งผลไปสู่ การบริ หารจัดการต้นทุ น และการ
ดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
3.3 ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
3.3.1 ความเสี่ ยงสภาพคล่องทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.15 เท่า โดยภาพรวมแล้ว
บริ ษทั มีสภาพคล่องลดลง จากปี 2559 (ปี 2559 เท่ากับ 4.19 เท่า) เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นช่วงขยายกิจการ บริ ษทั จึงนาเงินที่
ได้จากการดาเนินงานที่ดีข้ ึน ไปลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นผลให้มีสภาพคล่องลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงิ นรวม มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.70 เท่า โดยภาพรวมแล้ว บริ ษทั มี
สภาพคล่องที่ดีข้ ึน (ปี 2559 เท่ากับ 1.50 เท่า) เนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน และมีรายได้จากการ
ขายสิ นค้าและให้บริ การงานก่อสร้ างในช่ วงปลายไตรมาส 4 ปี 2560 จึ งทาให้มีลูกหนี้ การค้ายังไม่ครบกาหนดชาระเงิ น
ค่อนข้างมาก เป็ นผลให้มีสภาพคล่องที่ดีข้ ึน
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4. General Information ( as at 31 December 2017)
4.1 Company Information
Company Name
Registered Capital

: AAsia Precision Public Company Limited
: Baht 659,999,962.00
659,999,962 common shares. Par Value at Baht 1.00 per share
Paid-up Capital
: Baht 659,999,862.00
659,999,862 common shares. Par Value at Baht 1.00 per share
Type of Business
: The main business line is production and supply of High Precision
Machining and Cold Forging for automotive, air-conditioning and
refrigeration compressor and camera industries.
Head Office
: Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang
Chonburi, Chonburi 20000
Certification of Company No. : 0107554000011
Tel No.
: (660) 38 – 468 – 300
Fax No.
: (660) 38 – 458 – 751
Homepage
: www.asiaprecision.com

4.2 Juristic persons which the Company holds at least 10% of their shares
Subsidiaries Company
 P2 Precision Co., Ltd. ("P2")
Registered Capital
: Baht 150,000,000.00
& Paid-up Capital
15,000,000 common shares. Par Value at Baht 10.00 per share
Type of Business
: Mass production of less sophisticated parts and ability to reduce costs
when produced in large quantity, targeting at motorcycle and
electrical parts.
Head Office
: Amata Nakorn Industrial Estate 700/102Moo 1 , Bankro,
Phanthong, Chonburi 20160
Certification of Company No. : 0205553022761
Tel No.
: (660) 38 – 465 – 890 – 3
Fax No.
: (660) 38 – 465 – 894
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4. ข้ อมูลทัว่ ไป ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 )
4.1 ข้ อมูลของบริษัท
ชื่ อบริษัท
ทุนจดทะเบียน

:
:

ทุนจดทะเบียนทีอ่ อก
และเรียกชาระแล้ว
ประกอบธุรกิจหลัก

:

ทีต่ ้งั สานักงาน

:

เลขทะเบียนนิติบุคคล
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

:
:
:
:

:

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
659,999,962.00 บาท
แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 659,999,962 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
659,999,862.00 บาท
แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 659,999,862 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท
ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining
& Cold Forging) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น และอุตสาหกรรม
กล้องถ่ายภาพ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0107554000011
(660) 38 – 468 – 300
(660) 38 – 458 – 751
www.asiaprecision.com

4.2 ข้ อมูลของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษัทย่ อย
 บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด ( “พีทู”)
ทุนจดทะเบียน
: 150,000,000.00 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ น หุ น้ สามัญจานวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีรูปร่ างซับซ้อนน้อย และสามารถลดต้นทุนได้มาก
เมื่อผลิตในปริ มาณสู ง โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนจักรยานยนต์ และอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้า
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/102 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205553022761
โทรศัพท์
: (660) 38 – 465 – 890 – 3
โทรสาร
: (660) 38 – 465 – 894
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 A2 Technology Co., Ltd. ("A2")
Registered Capital
: Baht 320,000,000.00
& Paid-up Capital
32,000,000 common shares. Par Value at Baht 10.00 per share
Type of Business
: Provide engineering service and automation solution and provides
construction and maintenance services of renewable energy power
plants
Head Office
: Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang
Chonburi, Chonburi 20000
Branch Office
: 223/53, 13th Floor, Country Complex Tower A, Sunphawut Road,
Bangna, Bangkok 10260.
Certification of Company No. : 0205553022311
Head office Tel No .
: (660) 38 – 468 – 300
Branch Tel No .
: (662) 361 – 5494 – 5
Fax No.
: (662) 361 – 5496
 APCS Technologies Co.,Ltd. (“AT”)
Registered Capital
: Baht 10,000,000.00
& Paid-up Capital
10,000 common shares. Par Value at Baht 1,000.00 per share
Type of Business
: Procurement and distribution of equipment for the power generation
systems and alternative energy power production
Head Office
: Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang Chonburi,
Chonburi 20000
Branch Office
: 223/53, 13th Floor, Country Complex Tower A, Sunphawut Road, Bangna,
Bangkok 10260.
Certification of Company No. : 0205560020808
Head office Tel No .
: (660) 38 – 468 – 300
Branch Tel No .
: (662) 361 – 5494 – 5
Fax No.
: (662) 361 – 5496
 Cholkij Sakol Co.,Ltd. ( “CK”)
Registered Capital
& Paid-up Capital
Type of Business
Head Office
Certification of Company No.

: Baht 120,000,000.00
1,200,000 common shares. Par Value at Baht 100.00 per share
: Production and distribution of raw water
: 115/1 Floor 4A, 4B Sukhothai Road, Dusit, Dusit, Bangkok 10300
: 0105549083841
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 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด ( “เอทู” )
ทุนจดทะเบียน
: 320,000,000.00 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ น หุ น้ สามัญจานวน 32,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ Automation Solution และให้บริ การงาน
ก่อสร้างโครงการและให้บริ การดูแลและบารุ งรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน
ทุกชนิด
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ทีต่ ้งั สาขา
: เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขต
บางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205553022311
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่ : (660) 38 – 468 – 300
โทรศัพท์ สาขา
: (662) 361 – 5494-5
โทรสาร
: (662) 361 – 5496
 บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด ( “เอที”)
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000.00 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ น หุ น้ สามัญจานวน 10,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1,000.00 บาท
ประเภทธุรกิจ
: จาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท ธุรกิจน้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อม
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ : เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ทีต่ ้งั สาขา
: เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205560020808
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่ : (660) 38 – 468 – 300
โทรศัพท์ สาขา
: (662) 361 – 5494-5
โทรสาร
: (662) 361 – 5496
 บริษัท ชลกิจสากล จากัด ( “ชลกิจ”)
ทุนจดทะเบียน
: 120,000,000.00 บาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
แบ่งเป็ น หุ น้ สามัญจานวน 1,200,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100.00 บาท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ
ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ : เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549083841
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Head office Tel No .
Fax No.

: (662) 361 – 5494 – 5
: (662) 361 – 5496

4.3 Other References
 Registrar
The Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400.
Tel: (662) 009 – 9000, (662) 009 – 9999 Fax: (662) 009 – 9991
 Auditor
Karin Audit Co., Ltd.
6Fl., Room B1, Boonmitr Building, 138 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500,Thailand
Tel (662) 634 – 2484 – 6 Fax: (662) 634 – 2668
Auditor’s Name
Mr.Jadesada Hungsaprurk Certified Public Accountant Registration Number 3759
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โทรศัพท์
โทรสาร

: (662) 361 – 5494-5
: (662) 361 – 5496

4.3 ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิง
 นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (662) 009 – 9000, (662) 009 – 9999 โทรสาร: (662) 009 – 9991
 ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1 ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 634 – 2484 – 6 โทรสาร: (662) 634 – 2668
ชื่อผูต้ รวจสอบบัญชี
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759
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5. Shareholding Structure
5.1 Shareholding Structure
5.1.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
As at 31 December 2017

No. of shares

Registered Capital
Paid-up Capital

659,999,962
659,999,862

Amount of per
share
(Baht)
1.00
1.00

Amount
(Baht)
659,999,962
659,999,862

5.1.2 Shareholders of the top-ten major shareholders of the Company according to the latest book closing
date on December 29, 2017.
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)

No. of shares

Advance Web Studio Co., Ltd..1)
Karoonkornsakul Group2)
Mr.Somchai HongRatanavijit
Mr. Jomsup Lochaya
Mr.Chanchai Gulthavorakorn
Mr.Annop Limprasert
Ms.Sathinee Chanthasasawat
Mr.Suchat Usaha
Mr.Sirote Sangthawaiporn
Thailand NVDR Ltd.

146,000,000
120,430,198
40, 000,000
22,087,231
21,724,600
16,604,800
14,249,559
13,398,600
9,558,000
9,217,200
413,525,147

% of total shares all
issued
22.12
18.29
6.06
3.35
3.29
2.52
2.16
2.03
1.45
1.40
62.67

See detail Advance Web Studio Co.,Ltd at no. 5.1.4
See detail Karoonkornsakul Group at no. 5.1.5

2)

5.1.3 Portion shareholders of the Company according to the latest book closing date on December 29, 2017.
No. of
No. of shares
% of total shares all issued
Shareholders
Advance Web Studio Co., Ltd1)
1
146,000,000
22.12
2)
Karoonkornsakul Group
8
120,685,157
18.29
Mr.Somchai HongRatanavijit
1
40,000,000
6.06
Minority shareholders
1,408
353,314,705
53.53
1,418
659,999,862
100.00
No. of Thailand shareholders 1,412 person (Total shares 656,513,976 shares or 99.47%) and
No. of foreign shareholders 6 persons (Total shares 3,485,886 shares or 0.53%)
1)
See detail Companies Advance Web Studio at no. 5.1.4
2)
See detail Karoonkornsakul Group at no. 5.1.5
Name

1.
2.
3.
4.
Note :

Page 40

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

5. ผู้ถือหุ้น
5.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท
5.1.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2560
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
659,999,962
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
659,999,862

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
1.00
1.00

จานวนเงิน
(บาท)
659,999,962.00
659,999,862.00

5.1.2 รายชื่ อผู้ถือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จานวนหุ้น

บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด1)
กลุ่มการุ ณกรสกุล2)
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
นายชาญชัย กุลถาวรากร
นายอรรณพ ลิ้มประเสริ ฐ
นางสาวสาธินี จันทศาศวัต
นายสุ ชาติ อุสาหะ
นายสิ โรจน์ แสงเทวายภรณ์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก

146,000,000
120,685,157
40,000,000
22,087,231
21,724,600
16,604,800
14,249,559
13,398,600
9,558,000
9,217,200
413,525,147

สั ดส่ วนจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ ว
ทั้งหมด
22.12
18.29
6.06
3.35
3.29
2.52
2.16
2.03
1.45
1.40
62.67

หมายเหตุ : 1)รายละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สัดส่ วนการถือหุน้ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด
2)
รายละเอียดดูขอ้ 5.1.5 สัดส่ วนการถือหุน้ กลุ่มการุ ณกรสกุล

5.1.3 สั ดส่ วนการถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.

จานวนราย

จานวนหุ้น

1
8
1
1,408
1,418

146,000,000
120,685,157
40,000,000
353,314,705
659,999,862

บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด1)
กลุ่มการุ ณกรสกุล2)
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

โดยแบ่งเป็ น :

ผูถ้ ือหุน้ ไทย มีจานวน 1,412 ราย (รวมจานวนหุน้ 656,513,976 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.47) และ
ผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าว มีจานวน 6 ราย (รวมจานวนหุน้ 3,485,886 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.53)
1)
หมายเหตุ : รายละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สัดส่ วนการถือหุน้ บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด
2)
รายละเอียดดูขอ้ 5.1.5 สัดส่ วนการถือหุน้ กลุ่มการุ ณกรสกุล
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สั ดส่ วนจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
22.12
18.29
6.06
53.53
100.00

Asia Precision Public Company Limited
5.1.4 Portion shareholders of Advance Web Studio Co., Ltd. as follows (as at 31 December 2017)
No. of
Name
No. of shares
% of total shares all issued
Shareholders
1. AWS Asset Management Co., Ltd.3)
1
29,998
99.9933
2. Minority shareholders (2 persons)
2
2
0.0067
3
30,000
100.00
หมายเหตุ :

3)

See detail AWS Asset Management at no. 5.1.6

5.1.5 Portion shareholders of Karoonkornsakul Group as follows (as at 29 December 2017)
Name
No. of shares % of total shares all issued
1. Mr. Apichart
Karoonkornsakul
91,668,398
13.88
2. Mr. Pete
Karoonkornsakul
6,976,425
1.06
3. Mrs. Ratana
Karoonkornsakul
2,677,414
0.41
4. Mr. Pat
Karoonkornsakul
665,913
0.10
5. Ms. Wachirayan
Karoonkornsakul
254,959
0.04
5. Mrs.Panee
Karoonkornsakul
6,366
6. Mr. Chairoj*
Vetnaruman
17,335,682
2.63
7. Miss Norachan**
Vacheesuthum
1,100,000
0.17
120,685,157
18.29
Note :

* Mr. Chairoj Vetnaruman is Miss Anchalee Karoonkornsakul's husband.
** Miss Norachan Vacheesuthum Be a child Mr. Ratchadech Vacheesuthum and Miss. Chittima Karoonkornsakul

5.1.6 Portion shareholders of AWS Asset Management Co., Ltd. as follows (as at 31 December 2017)
No. of
% of total shares all
Name
No. of shares
Shareholders
issued
1. Mrs. Pimparuda Pitakteeratham
1
9,998
99.98
2. Minority shareholders (2 persons)
2
2
0.02
3
10,000
100.00
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5.1.4 สั ดส่ วนการถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดโิ อ จากัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ประกอบด้ วย
จานวน จานวน
สั ดส่ วนจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
ราย
หุ้นรวม ทีจ่ าหน่ ายแล้วทั้งหมด
1. บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด3) 1
29,998
99.9933
2. ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย (จานวน 2 ท่าน)
2
2
0.0067
3
30,000
100.00
หมายเหตุ :

3)

รายละเอียดดูขอ้ 5.1.6 สัดส่ วนการถือหุน้ บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์

5.1.5 สั ดส่ วนการถือหุ้น กลุ่มการุ ณกรสกุล (วันที่ 29 ธันวาคม 2560) ประกอบด้ วย
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอภิชาติ
นายพิชญ์
นางรัตนา
นายภัทร์
นางสาววชิรญาณ์
นางภาณี
นายชัยโรจน์*
นางสาวนรจันทร์**

จานวนหุ้น

การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
การุ ณกรสกุล
เวทย์นฤมาณ
วจีสุธรรม

91,668,398
6,976,425
2,677,414
665,913
254,959
6,366
17,335,682
1,100,000
120,685,157

สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้วทั้งหมด
13.88
1.06
0.41
0.10
0.04
2.63
0.17
18.29

หมายเหตุ: * นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็ นสามีของนางสาวอัญชลี การุ ณกรสกุล
**นางสาวนรจันทร์ วจีสุธรรมเป็ นบุตรของ นายรัชเดช วจีสุธรรม และนางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล

5.1.6 สั ดส่ วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ประกอบด้ วย
จานวนหุ้น
สั ดส่ วนจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนราย
รวม
ทีจ่ าหน่ ายแล้วทั้งหมด
1. นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม
1
9,998
99.98
2. ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย (จานวน 2 ราย)
2
2
0.02
3
10,000
100.00

หน้า 41

Asia Precision Public Company Limited
5.2 Shareholding Structure of Subsidiaries - P2 Precision Company Limited
5.2.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of shares
Amount of per share
As at 31 December 2017
(Shares)
(Baht)
Registered Capital
15,000,000
10.00
Paid-up Capital
15,000,000
10.00
5.2.2 Shareholders of P2 Precision Company Limited
Name
1. Asia Precision Public Company Limited
2. Minority shareholders (3 persons)

Amount
(Baht)
150,000,000.00
150,000,000.00

No. of shares
% of total shares all issued
14,999,997
99.99997
3
0.00003
15,000,000
100.00000

5.3 Shareholding Structure of Subsidiaries - A2 Technology Company Limited
5.3.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of shares
Amount of per share
As at 31 December 2017
(Shares)
(Baht)
Registered Capital
32,000,000
10.00
Paid-up Capital
32,000,000
10.00

Amount
(Baht)
320,000,000.00
320,000,000.00

5.3.2 Shareholders of A2 Technology Company Limited
1.
2.

Name
Asia Precision Public Company Limited

No. of shares

31,999,997
3
32,000,000

Minority shareholders (3 persons)
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% of total shares all issued

99.99999
0.00001
100.00000

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
5.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
5.2.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2560
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
15,000,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
15,000,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

จานวนเงิน
(บาท)
150,000,000.00
150,000,000.00

5.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย (จานวน 3 ราย)

14,999,997
3
15,000,000

5.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
5.3.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2560
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
32,000,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
32,000,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.99997
0.00003
100.00000

จานวนเงิน
(บาท)
320,000,000.00
320,000,000.00

5.3.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย (จานวน 3 ราย)

31,999,997
3
32,000,000
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สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.99999
0.00001
100.00000

Asia Precision Public Company Limited
5.4 Shareholding Structure of Subsidiaries - APCS Technologies Company Limited
5.4.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of shares
Amount of per share
As at 31 December 2017
(Shares)
(Baht)
Registered Capital
10,000
1,000.00
Paid-up Capital
10,000
1,000.00

Amount
(Baht)
10,000,000.00
10,000,000.00

5.4.2 Shareholders of APCS Technologies Company Limited
1.
2.

Name
A2 Technology Company Limited
Minority shareholders (3 persons)

No. of shares
9,997
3
10,000

% of total shares all issued
99.97
0.03
100.00

5.5 Shareholding Structure of Subsidiaries - Cholkij Sakol Company Limited
5.5.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of shares
Amount of per share
As at 31 December 2017
(Shares)
(Baht)
Registered Capital
1,200,000
100.00
Paid-up Capital
1,200,000
100.00

Amount
(Baht)
120,000,000.00
120,000,000.00

5.5.2 Shareholders of Cholkij Sakol Company Limited
1.
2.
3.

Name
A2 Technology Company Limited
Mr. Tharatip Tarathamrat
Minority shareholders (2 person)

No. of shares
% of total shares all issued
640,000
53.33
447,500
37.29
112,500
9.38
1,200,00
100.00
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
5.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
5.4.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2560
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
10,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
10,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
1,000.00
1,000.00

จานวนเงิน
(บาท)
10,000,000.00
10,000,000.00

5.4.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่น (จานวน 3 ราย)

9,997
3
10,000

5.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท ชลกิจสากล จากัด
5.5.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2560
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
1,200,000
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
1,200,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
100.00
100.00

สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้วทั้งหมด
99.97
0.03
100.00

จานวนเงิน
(บาท)
120,000,000.00
120,000,000.00

5.5.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชลกิจสากล จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์
ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่น (จานวน 2 ราย)

640,000
447,500
112,500
1,200,000
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สั ดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้วทั้งหมด
53.33
37.29
9.38
100.00

Asia Precision Public Company Limited

6. Dividend Policy
6.1 APCS's dividend payment policy
The Company has a policy to pay dividend at not less than 40% of net profit after corporate income tax in
the Company's separate financial statement and after legal reserve. However, the Company may declare dividend
payment at a lower rate, depending on its performance, financial position, liquidity, working capital need, business
expansion, and other factors related to its business management as deemed fit by the Board of Directors and/or the
shareholders of the Company
Separate of Financial Statement
2015
2016
2017*
1
1
1
660
660
660
(13.24)
43.13
102.48
-

Details of dividend payment

Specify

par value of per share (Baht)
Number of the Company's issued shares
Annual net profit(loss) (Million Baht)
Dividend Payment per share
Percentage of the annual net profit (%)
Dividend Payment per share
Percentage of the annual net profit (%)

*The Board of Directors' meeting no.2/2018 held on February 26, 2018 has resolved and approved for the omission of dividend
payment for the year 2017 and approval of the presentation to the Meeting of Shareholders no.2018 for consideration.

6.2 Dividend payment policy of subsidiaries
The Company's subsidiaries have a policy to pay dividend at not less than 50% of net profit after corporate
income tax in the individual subsidiaries' separate financial statement and after legal reserve. However, the
subsidiaries may declare dividend payment at a lower rate, depending on their performance, financial position,
liquidity, working capital need, business expansion, and other factors related to their business management as deemed
fit by the board of directors and/or the shareholders of the subsidiaries.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

6. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
6.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นใน
การใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เห็นสมควร
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
2560*
1
1
1
660
660
660
(13.24)
43.13
102.48
-

เงินปันผลจ่ าย

แบ่ งเป็ น

มูลค่ าหุ้นละ (บาท)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่ ายอัตราต่ อหุ้น
Percentage of the annual net profit (%)
อัตราต่ อหุ้น
สั ดส่ วนการจ่ ายเงินปันผล

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560
และให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เพื่ออนุมตั ิต่อไป

6.2 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อย
อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่ กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น
สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
บริ หารงานของบริ ษทั ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ย่อย และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยเห็นสมควร
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7. Profile of the Directors and Executives
List of the Director and Executive as of 31 December 2017
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Mr. Manu Leopairote (Chairman / Independent Director).
2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD (Vice Chairman / Independent Director).
3. Mr. Narong Varongkriengkrai (Director / Recruitment and Compensation Committee / Independent Director).
4. Mr. Sompote Wallayasewi (Director / Independent Director)
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul (Director / Executive Director)
6. Mr . Chairoj Vetnaruman (Director / Managing Director)
7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum (Director)
8. Mr. Yoshikastu Kurashi (Director)
9. Mr. Rajeev Vijayan (Director / Chief of Engineering)
10. Mr. Anurote Nitipornsri (Secretary of the Board / Senior Manager Administration /Acting Senior Manager, Human Resource Management)
1)

Mr. Ratchadech Vacheesuthum, Mr. Yoshikastu Kurashi and Mr. Rajeev Vijayan , resignation of director. Board of Directors’ Meeting no.2/2018
on February 26, 2018 resolved approval of the appointment of Miss Chittima Karoonkornsakul, Mr.Suriyon Udcharchon and Mr.Pat Karoonkornsakul as
Director replacing respectively, Who will remain in the office according the period left.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

7. คณะกรรมการ และผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ)
2. ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม (รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ)
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร (กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ)
4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการ / กรรมการอิสระ)
5. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ)
6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ)
7. นายรัชเดช วจีสุธรรม (กรรมการ)1)
8. นายโยชิคาสึ คุราชิ (กรรมการ ) 1)
9. นายราจีฟ วิจายัน (กรรมการ/ ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม) 1)
10. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการกรรมการบริ ษทั /ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป / รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล)
1)

นายรัชเดช วจีสุธรรม นายโยชิคาสึ คุราชิ และนายราจีฟ วิจายัน ได้ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้แต่งตั้ง นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล นายสุ ริยล อุดชาชน และนายภัทร์ การุ ณกรสกุล เป็ นกรรมแทน โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
เท่ากับกรรมการเดิมที่ขอลาออก
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List of the Director and Executive as of 26 February 2018
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Mr. Manu Leopairote (Chairman / Independent Director).
2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD (Vice Chairman / Independent Director).
3. Mr. Narong Varongkriengkrai (Director / Recruitment and Compensation Committee / Independent Director).
4. Mr. Sompote Wallayasewi (Director / Independent Director)
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul (Director / Executive Director)
6. Mr . Chairoj Vetnaruman (Director / Managing Director)
7. Miss Chittima Karoonkornsakul (Director)
8. Mr.Suriyon Udcharchon (Director)
9. Mr.Pat Karoonkornsakul
10. Mr. Rajeev Vijayan (Chif off Engineering)
11. Mr. Anurote Nitipornsri (Secretary of the Board / Senior Manager Administration /Acting Senior Manager, Human Resource Management)
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ)
2. ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม (รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ)
3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร (กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ)
4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการ / กรรมการอิสระ)
5. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล (กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ)
6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ)
7. นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล (กรรมการ)
8. นายสุ ริยล อุดชาชน (กรรมการ )
9. นายภัทร์ การุ ณกรสกุล (กรรมการ)
10. นายราจีฟ วิจายัน (ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม)
11. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการกรรมการบริ ษทั /ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป / รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล)
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Asia Precision Public Company Limited
1. Profile of the Directors, Executives and Authorized Persons (as of 26 February 2018)
No.
1.

Name

Mr. Manu Leopairote

Position

Chairman of the Board /
Independent Director

Age
(Year)

75

Education

- Bachelor of Science in Economics
(Honors), Thammasat University.
- Master of Science in Economics,
University of Kentucky.
- Honorary Doctoral Degree in
Business Administration,
Thammasat University.
- National Defense College of
Thailand Class 34.
- M.Sc.Center in Nagoya Japan
- Thai Institute of Directors (IDO)
(Chairman 3/2001).
- Thai Institute of Directors (IDO)
(DAP 30/2003).

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

-

-

Page 47

5 Years Experience Background
Years

Position

2006-Present
2014-2015
2006-2014
2004-Present

Chairman of the Board / Independent
Director
Audit Committee
Audit Committee Chairman
Director/Audit Committee

2004-Present
2004-Present
2004-Present
2006-Present
2010-Present
2010-Present
2011-Present

Chairman of the Board
Chairman of the Board
Chairman of the Board
Audit Committee Chairman
Chairman of the Board
Chairman of the Board
Chairman of the Board

Company

Asia Precision PLC

Thai Beverage PLC
(Singapore Exchange : SGX)
Khon Kaen Sugar Industry PLC
Polyplex (Thailand) PLC
Bangkok Union Insurance PLC
Siam Steel International PLC
Jubilee Enterprise PLC
ARIP PLC
T.M.C. Industrial PLC

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ( ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 )
ลาดับ
ที่
1.

ชื่ อ – สกุล
นายมนู เลียวไพโรจน์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

75 - ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต
(เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท M.Sc. (Econ.),
University of Kentucky, USA
- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร วปอ.รุ่ น 34
- วุฒิบตั ร การพัฒนาอุตสาหกรรม
ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Chairman
2000 รุ่ นที่ 3/2001 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors
Certification
Program (DCP) รุ่ นที่ 30/2003
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)1)
ไม่มี
ไม่มี
2549-ปัจจุบนั
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

2557-2558
2549-2557
2547-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

2547-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2547-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2547-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2549-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2553-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2553-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์
ประเทศสิ งคโปร์)
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที.เอ็ม.ซี .อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)

Asia Precision Public Company Limited
No.

Name

2.

Prof. Udomsil
Srisaengnam, MD

3.

Mr. Narong
Varongkriengkrai

Position

Age
(Year)

Education

Vice Chairman /
75
Audit Committee
Chairman /
Chairman of the
Recruitment and
Compensation Committee /
Independent Director

- Bachelor of Medicine , Mahidol
University.
- Doctoral of Certificate in the field
of psychiatric medicine (Medicine)
FRCP – Fellowship of the Royal
College of Physicians
(Edinburgh).
- Thai Institute of Directors (IDO)
(DAP 87/2011).

Director /
Audit Committee /
Recruitment and
Compensation
Committee /
Independent Director

- Bachelor of Mechanical
Engineering,
FACHHOCHSCHULE
NIEDERRHEIN , GERMANY.
- Master Mechanical Engineering,
UNIVERSITAET SIEGEN,
GERMANY.

67

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

-

-

5 Years Experience Background
Years

Position

2006-Present

Vice Chairman /
Independent Director
Audit Committee Chairman
Audit Committee
Chairman of the Recruitment and
Compensation Committee Consultant
Psychiatrist

Asia Precision PLC

Director / Independent Director
Audit Committee
Recruitment and Compensation
Committee
Director
Director
Director-Banknote management
Committee
Director /
Audit Committee Chairman

Asia Precision PLC

2016-Present
2015
2014-Present
1994-Present

-

-

2011-Present
2016-Present
2014-Present
2012-Present
2016-Present
2017-Present
2015- 2017
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Company

Theptarin Hospital

Thai Auto tool and Die Co., Ltd
Thai - Germany Institute
Bank of Thailand

Nippon Kikai Engineering
Co.,Ltd.

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่
2.

3.

ชื่ อ – สกุล

ตาแหน่ ง

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
75

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี แพทย์ศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาเอก วุฒิบตั รผูเ้ ชี่ยวชาญเวช
กรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ (แพทย
สภา) FRCP – Fellowship of the
Royal College of Physicians
(Edinburgh)
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
87/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
67 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
FACHHOCHSCHULE
NIEDERRHEIN , GERMANY
- ปริ ญญาโท
UNIVERSITAET SIEGEN,
GERMANY

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)1)
ไม่มี
ไม่มี
2549-ปัจจุบนั
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ไม่มี

ตาแหน่ ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

2537-ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
จิตแพทย์ที่ปรึ กษา

2554-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

2559-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2558-2560

กรรมการ
กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร
กรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2559-ปัจจุบนั
2558
2557-ปัจจุบนั

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์

บริ ษทั ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย
จากัด
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ ษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ ง
จากัด

Asia Precision Public Company Limited
No.
4.

Name

Mr. Sompote Wallayasewi

Position

Director /
Chairman of Risk
Management
Committee/
Audit Committee /
Recruitment and
Compensation
Committee /
Independent Director

Age
(Year)

51

Education

- Bachelor of Engineering,
Kasetsart University.
- Master of Business
Administration, University of
Dallas, USA
- Doctor of Business
Administration.
The Joint Doctoral Program in
Business Administration (JDBA)
cooperated by Chulalongkorn
University, Thammasat University,
and National Institute of
Development Administration .
- Thai Institute of Directors (IDO)
(DAP 87/2011).

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

-

-

5 Years Experience Background
Years

2006-Present
2014-Present

2018-Present
2018-Present
2007-Present
2010-Present
2014-Present
2014-Present
2017-Present
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Position

Director / Independent Director /
Audit Committee
Chairman of Risk Management
Committee / Recruitment and
Compensation Committee
Director/Independent Director
Director/Independent Director

Executive Director
Managing Director
Managing Director
Managing Director

Consultant Subcommittee on Human
Rights and Consumer Protection

2008-2014

Managing Director

2008-2014

Director

Company

Asia Precision PLC

A2 Tenologies Co., Ltd.
APCS Tenologies Co., Ltd.
Valavi Co., Ltd.
VIA 564 Co., Ltd.
Indoguna (Thailand) Co., Ltd.
Agri Active Co., Ltd.
National Legislature
Thai-USA Cooperation Center
for Fruit Export Co., Ltd.
Bangkok Events and
Exhibitions Co., Ltd.

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่
4.

ชื่ อ – สกุล
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

ตาแหน่ ง
กรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
51

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University
of Dallas, USA
- ปริ ญญาเอกดุษฎีบณั ฑิต (JDBA)
โครงการผลิตนักศึกษาร่ วมปริ ญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors
Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 86/2010
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)1)
ไม่มี
ไม่มี
2549-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั

2561-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2551-2557

2551-2557

หน้า 49

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั วัลวีร์ จากัด
บริ ษทั เวียร์ 564 จากัด
บริ ษทั อินโดกูนา (ประเทศไทย)
จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อกริ แอคทีฟ จากัด
ที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมาธิการสิ ทธิ สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
มนุษยชนและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ศูนย์ประสานงานความ
ร่ วมมือไทย-สหรัฐอเมริ กาเพื่อการ
ส่ งออกผลไม้ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั บางกอกอีเว้นท์แอนด์เอ็ก
ซิ บิชนั่ จากัด

Asia Precision Public Company Limited
No.

Name

5.

Mr. Apichart Karoonkornsakul

Position
Director /
Risk Management
Committee /
President /
Chairman of Executive
Committee /
Executive

Age
(Year)
55

Education
- Bachelor of Business Administration
(Marketing), Assumption University.
- Master of MBA, University of
Washington, USA.
- Thai Institute of Directors
(DAP 86/2010)

Relationship with
the Company
- Brother of
Miss Chittima
Karoonkornsakul
and Miss Anchalee
Karoonkornsakul
- Brother in law
Mr. Chairoj
Vetnaruman and
Mr. ratchadech
Vacheesuthum

Shares
Holding
(%)1
14.29

5 Years Experience Background
Years
1994-Present
2014-Present
2010-Present
1992-Present
1993-Present
1997-Present
2004-Present
2006-Present
2017-Present

- father of Pat

Position
Director / Chairman of Executive
Committee / President
Risk Management Committee
Director / Chairman of Executive
Committee
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Karoonkornsakul
2010-2016
6.

Mr. Chairoj Vetnaruman

Director /
Risk Management
Committee /
Managing Director /
Executive Member
Committee /
Executive

51

- Bachelor of Accounting , Dhurakij
Pundit University.
- Master of Business Administration,
Chulalongkorn University.
- Thai Institute of Directors
(DAP 50/2006).

- Miss Anchalee

2.63

1994-Present

Karoonkornsakul’s

husband
- Brother in law
Mr.Apichart
Karoonkornsakul
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2014-Present
2010-Present
2010-Present
2017-Present

Director / Chairman of Executive
Committee
Director /Managing Director / Executive
Committee Member /
Acting Chief of Purchasing /
Acting Chief of Operations /
Acting Chief of Business Development
Risk Management Committee
Director / Executive Committee Member
Director / Executive Committee Member
Director / Executive Committee Member
Director

Company
Asia Precision PLC

P2 Precision Co., Ltd.
Park Terrace Co., Ltd.
Demac Group Co., Ltd.
Thepthanyapa Co., Ltd.
Clustec Co., Ltd.
M Dic Holding Co., Ltd.
Thai Listed Companies
Association
A2 Technology Co., Ltd.
Asia Precision PLC

A2 Technology Co., Ltd.
P2 Precision Co., Ltd.

APCS Technologies Co., Ltd.

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่
5.

6.

ชื่ อ – สกุล
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูอ้ านวยการ /
ประธานกรรมการบริ หาร /
ผูบ้ ริ หาร

55 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
(สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
University of Washington, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
86/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

กรรมการ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /
ผูบ้ ริ หาร

51 - ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
50/2006 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)1)
- พี่ชายของ
14.29
น.ส.จิตติมา
การุ ณกรสกุล
ภรรยานายรัชเดช
วจีสุธรรม
- พี่ชายของ
น.ส.อัญชลี
การุ ณกรสกุล
ภรรยานายชัยโรจน์
เวทย์นฤมาณ
- บิดานายภัทร์
การุ ณกรสกุล
- สามี น.ส.อัญชลี
2.63
การุ ณกรสกุล
น้องสาวนายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2537-ปัจจุบนั

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการผูอ้ านวยการ
2557-ปัจจุบนั กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2553-ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
2535-ปัจจุบนั กรรมการ
2536-ปัจจุบนั กรรมการ
2540-ปัจจุบนั กรรมการ
2547-ปัจจุบนั กรรมการ
2549-ปัจจุบนั กรรมการ
2560-ปัจจุบนั กรรมการ
2553-2559 กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

2537-ปัจจุบนั

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

2557-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั พาร์ค เทอเรซ จากัด
บริ ษทั ดีแมค กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เทพธัญญภา จากัด
บริ ษทั คลัสเทค จากัด
บริ ษทั เอ็มดิก โฮลดิ้ง จากัด
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด

Asia Precision Public Company Limited
No.
7.

Name

Mr. Ratchadech
Vacheesuthum
(Resignation of director)

8.

Mr. Yoshikastu Kurashi

Position

Director /

Age
(Year)

57

Executive Member
Committee /
Executive

Director

61

Director / Executive

53

(Resignation of director)

9.

Mr. Rajeev Vijayan
(Resignation of director)

Education

- Bachelor of Mechanical
engineering, King Mongkut's
Institute of Technology(Thonburi).
- Master of MBA, Ohio University,
USA.
- Thai Institute of Directors
(DAP 50/2006).
- Diploma of Engineering,
Kyushu Institute of Technology,
JAPAN.

- Engineering - Tooling &
Manufacturing NTTF, INDIA
- MBA-ISBM

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

- Miss Chittima
Karoonkornsakul's
husband
- Brother in law
Mr.Apichart
Karoonkornsakul

-

-

0.12

-

-
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5 Years Experience Background
Years

1997-2560
2010-2560
2010-2016

2017-Present
2016-Present
2018-Present
1999-2016
1999-Present
2014-Present
2018-Present
2013-2018
2017-Present
1993-2004
2002-2011
2010-2012

Position

Company

Director / Executive Committee
Member
Director / Executive Committee
Member
Director / Executive Committee
Member

Asia Precision PLC

Director
Consultant
Executive Committee Member
Director
Chief of Business Development
Director
Chief of Engineering
Executive Committee Member
Director
Director
Managing Director
Managing Director
Managing Director

P2 Precision Co., Ltd.
Asia Precision PLC

P2 Precision Co., Ltd.
A2 Technologies Co., Ltd.

Asia Precision PLC

P2 Precision Co., Ltd.
MDA Thailand Co., Ltd.
Basic Machining Co., Ltd.
A2 Technologies Co., Ltd.

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่
7.

ชื่ อ – สกุล

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

นายรัชเดช วจีสุธรรม
(ขอลาออกจากการเป็ น
กรรมการ)

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร /
ผูบ้ ริ หาร

57 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Ohio University, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors
Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 50/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

8.

นายโยชิคาสึ คุราชิ
(ขอลาออกจากการเป็ น
กรรมการ)

กรรมการ

61

9.

นายราจีฟ วิจายัน
(ขอลาออกจากการเป็ น
กรรมการ)

กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร

53 - Engineering - Tooling &

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)1)
- สามี น.ส.จิตติมา
ไม่มี
การุ ณกรสกุล
น้องสาวนายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล

- ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์
Diploma, Kyushu Institute of
Technology , JAPAN

Manufacturing NTTF, INDIA
- MBA-ISBM,INDIA
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ไม่มี

0.12

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2540-2560

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร

2553-2560
2553-2559

กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร

2560-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2542-2561
2542-2559
2557 –ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2556-2561
2560-ปัจจุบนั
2536-2547
2545-2554
2553-2555

กรรมการ
ที่ปรึ กษา
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด

บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั เอ็มดีเอ ไทยแลนด์ จากัด
บริ ษทั เบสิ ค แมชชินนิ่ง จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด

Asia Precision Public Company Limited
No.

Name

10. Miss Chittima
Karoonkornsakul
(Appointed on February 26,
2018 replace Mr.Ratchadech
Vacheesuthum effective
February 27, 2018)

Position

Director

Age
(Year)

53

Education

- Bachelor of Accounting,
Chulalongkorn University.
- Master of MBA,
Seattle University, USA.
-Thai Institute of Directors
(DAP 86/2010).

Relationship with
the Company

- sister of
Mr.Apichart
Karoonkornsakul
And Miss Anchalee
Karoonkornsakul
- Mr. Ratchadech
Vacheesuthum's
wife

Shares
Holding
(%)1

-

5 Years Experience Background
Years

2018-Present
1990-Present
2002-Present
2003-Present
2005-Present
2006-Present

Director
Director
Director/ Financial Controller
Director
Director
Director/ Financial Controller

2010-Present
2011-Present
2011-Present
2011-Present
2011-Present
2013-Present
2015-Present
2016-Present

Director/ Financial Controller
Director
Director
Director
Director
Director/ Financial Controller
Director
Director/ Financial Controller

2010-2016
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Position

Director

Company

Asia Precision PLC
Park Terrace Co., Ltd.
Absolute Yoga Co., Ltd.
Demac Group Co., Ltd.
Clustech Co., Ltd.
Absolute Sanctuary and Yoga
Center (Koh Samui) Co., Ltd.
Absolute Pilates Co., Ltd.
Yoga Work Co., Ltd.
Absolute Pilates Plus Co., Ltd.
Tri-Yoga Co., Ltd.
Yoga Plus Co., Ltd.
Absolute fit foods Co., Ltd.
Yoga Karoon Co., Ltd.
Absolute You Management
Asia Co., Ltd.
Asia Precision PLC

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่
10.

ชื่ อ – สกุล
น.ส.จิตติมา การุ ณกรสกุล
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 แทน
นายรัชเดช วจีสุธรรม มีผล
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)

ตาแหน่ ง
กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

53 - ปริ ญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Seattle University, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
86/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)1)
- น้องสาวของนาย
ไม่มี 2561-ปัจจุบนั
อภิชาติ การุ ณกรสกุล
- ภรรยา นายรัชเดช
2533-ปัจจุบนั
วจีสุธรรม
2545-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน

2553-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ

2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน

2553-2559
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั พาร์ค เทอเรซ จากัด
บริ ษทั แอ๊บเซอลูท โยคะ จากัด
บริ ษทั ดีแมค กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั คลัสเทค จากัด
บริ ษทั แอ๊บเซอลูท แซงชัวรี่ แอนด์
โยคะ เซ็นเตอร์(เกาะสมุย) จากัด
บริ ษทั แอ็บโซลูท พีเลทส์ จากัด
บริ ษทั โยคะ เวิร์ค จากัด
บริ ษทั แอ็บโซลูท พีเลทส์ พลัส
จากัด
บริ ษทั ไตรโยคะ จากัด
บริ ษทั โยคะพลัส จากัด
บริ ษทั แอ็บโซลูท ฟิ ตฟู้ด จากัด
บริ ษทั โยคะการุ ณ จากัด
บริ ษทั แอ็บโซลูท ยู แมเนจเม้นท์
เอเชีย จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

Asia Precision Public Company Limited
No.

Name

Position

Age
(Year)

11. Mr. Suriyon Udcharchon
Director
(Appointed on February 26,
2018 replace Mr. Yoshikastu
Kurashi effective February
27, 2018)

51

12. Mr. Pat Karoonkornsakul
(Appointed on February 26,
2018 replace Mr. Rajeev
Vijayan effective February
27, 2018)

Director

30

13. Mr. Anurote Nitipornsri

Secretary of the Board /
Secretary of the
Committee / Executive

52

Education

- Bachelor of Engineering, Chiang
Mai University.

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

-

-

- Bachelor of Engineering Program Son of Mr. Apichart
Karoonkornsakul
in Metallurgical and Material,
Chulalongkorn University.
- Master of MSc Financial
Investment and Risk Management,
National Institute of Development
Administration .
- Master of MSc Transport
Imperial College London, UK
- Bachelor of Accounting,
Ramkhamhaeng University.

0.14

0.07

5 Years Experience Background
Years

2018-Present
2016-Present
2017-Present
2014-2016
2014-2016
2008-2014
2018-Present
2016-2018
2017-2018
2015-Present

2005-Present
2012-Present
2016-Present
2017-Present

Note :
1)

Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old
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Position

Director
Director/ Executive
Director/ Executive
Managing Director
Managing Director
Managing Director

Director
Director
Director
Consultant Engineering of
transportation and traffic

Senior Manager Administration
Acting Senior Manager, Human
Resource Management
Director
Director

Company

Asia Precision PLC
A2 Technologies Co., Ltd.
APCS Technologies Co., Ltd.
Solar EPCF Co., Ltd.
Matilay Solar Co., Ltd.
Pro Solar Group Co., Ltd.
Asia Precision PLC
A2 Technologies Co., Ltd.
APCS Technologies Co., Ltd.
PKS Consultant Co., Ltd.

Asia Precision PLC

A2 Technology Co., Ltd.
APCS Technology Co., Ltd.

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่
11.

12.

13.

ชื่ อ – สกุล

ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

นายสุ ริยล อุดชาชน
กรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 แทน
นายโยชิคาสึ คุราชิ มีผลวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2561)

51 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายภัทร์ การุ ณกรสกุล
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 แทน
นายราจีฟ วิจายัน มีผลวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2561)

กรรมการ

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

เลขานุการบริ ษทั /
เลขานุการคณะอนุกรรมการ/
ผูบ้ ริ หาร

30 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโลหการและ
วัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท MSc Financial
Investment and Risk Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA)
- ปริ ญญาโท MSc Transport
Imperial College London, UK
52 - ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัวระหว่ าง การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
(ร้ อยละ)1)
ไม่มี
ไม่มี 2561-ปัจจุบนั

- บุตรชายนาย
อภิชาติ การุ ณกรสกุล

ไม่มี

0.14

0.07
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ตาแหน่ ง
กรรมการ

2559-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2557-2559
2557-2559
2551-2557
2561-ปัจจุบนั

กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

2559-2561
2560-2561
2558-ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
วิศวกรที่ปรึ กษา ด้านการขนส่ ง
และจราจร

2548-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
บุคคล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2559-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
หมายเหตุ :1) การถือหุน้ รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จากัด
บริ ษทั มาทิเล โซล่าร์ จากัด
บริ ษทั โปร โซล่าร์ กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั พีเอสเค คอนซัลแทนส์
จากัด

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซเั อส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด

Asia Precision Public Company Limited
2. Details of position of executives and controlling person of the company and subsidiary ( as of 31 December 2017)

Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mr. Manu Leopairote
Prof. Udomsil Srisaengnam, MD
Mr. Narong Varongkriengkrai

Subsidiary
A2
APCS
Asia Precision P2 Precision
Technologies Technology
Public Company Company
Company Company
Limited
Limited
Limited
Limited
PD, ID
VPD, ID, PA, PC
ID, A, C

Mr. Sompote Wallayasewi

ID, A, C, PR

Mr. Apichart Karoonkornsakul

D, PE, R, M

PD, PE

Mr. Chairoj Vetnarueman

D, E, R, M

D,E

Miss Chittima Karoonkornsakul1)

D

Mr. Suriyon Udcharchon1)

D

Mr. Pat Karoonkornsakul1)

D

Mr. Yoshikastu Kurashi

E

D,E

E, M

D , E, M

M

D, M

Mr. Rajeev Vijayan
Mr.Anurote Nitipornsri

Cholkij
Sakol
Company
Limited

ID

ID

D, E

D, E

D, E, M

D, E, M

D

D

1)

Mr. Ratchadech Vacheesuthum, Mr. Yoshikastu Kurashi and Mr. Rajeev Vijayan , resignation of director. Board of Directors’ Meeting no.2/2018 on
February 26, 2018 resolved approval of the appointment of Miss Chittima Karoonkornsakul, Mr.Suriyon Udcharchon and Mr.Pat Karoonkornsakul as
Director replacing respectively, Who will remain in the office according the period left.

Note :
Position
Chairman
Vice Chairman
Director
Executive

Recruitment
Risk
Executive
Board Of Audit
and
Management Independent
Member
Executive
Director Committee
Compensation Committee Director
Committee
Committee
PD
PA
PE
PC
PR
VPD
D
A
E
C
R
ID
M
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2. การดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม ( ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 )
บริษัทย่ อย

รายชื่ อ

บมจ.
เอเซีย พรีซิชั่น

1.
2.
3.
4.

นายมนู เลียวไพโรจน์
ศจ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

PD, ID
VPD, ID, PA, PC
ID, A, C
ID, A, C, PR

5.
6.

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

7.
8.
9.
10.

D, PE, R, M
D, E, R, M

นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล
นายสุ ริยล อุดชาชน1)
นายภัทร์ การุ ณกรสกุล1)
นายโยชิคาสึ คุราชิ

1)

PD, PE
D,E

D
D
D

11. นายราจีฟ วิจายัน
12. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
1)

บจ. พีทู
พรีซิชั่น

E

D,E

E, M

D , E, M

M

D, M

บจ. เอทู
เทคโนโลยี

บจ. เอพีซีเอส
เทคโนโลยี

ID

ID

D, E

D, E

D, E, M

D, E, M

D

D

บจ. ชลกิจ
สากล

นายรัชเดช วจีสุธรรม นายโยชิคาสึ คุราชิ และนายราจีฟ วิจายัน ได้ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้แต่งตั้ง นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล นายสุ ริยล อุดชาชน และนายภัทร์ การุ ณกรสกุล เป็ นกรรมการแทน โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่งเท่ากับกรรมการเดิมที่ขอลาออก

หมายเหตุ :
ตาแหน่ ง

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ผู้บริหาร

PD
VPD
D
-

PA
A
-

PE
E
-

กรรมการ
สรรหาและ
ค่ าตอบแทน
PC
C
-
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กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ ยง
PR
R
-

กรรมการ
อิสระ

ผู้บริหาร

ID
-

M
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8. Organization Structure
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8. โครงสร้ างการจัดการ
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APCS organization structure consists of the Board of Directors, the Executive Committee and the Audit
Committee. Its executives are qualified as stipulated in Section 68 of the Public Limited Companies Act 1992 and in
accordance with the relevant notifications of the Capital Market Supervisory Board. The Company has organized its
management structure as follows:

8.1 Board of Directors
As of 31 December 2017, the Board of Directors is composed of nine members below :
No.

Name

1.

Mr. Manu Leopairote

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prof. Udomsil Srisaengnam, MD
Mr. Narong Varongkriengkrai
Mr. Sompote Wallayasewi
Mr. Apichart Karoonkornsakul
Mr. Chairoj Vetnaruman
Mr. Ratchadech Vacheesuthum1)
Mr. Yoshikastu Kurashi1)
Mr. Rajeev Vijayan1)

Position
Chairman of the Board Director /
Independent Director
Vice Chairman / Independent Director
Director
Director / Independent Director
Director / President
Director / Managing Director
Director
Director
Director

No. of
Meeting
6

No. of Meeting
attendances
6

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

Mr.Anurote Nitipornsri is the Secretary of the Board of Directors.
1)

Mr. Ratchadech Vacheesuthum, Mr. Yoshikastu Kurashi and Mr. Rajeev Vijayan , resignation of director. Board of Directors’ Meeting
no.2/2018 on February 26, 2018 resolved approval of the appointment of Miss Chittima Karoonkornsakul, Mr.Suriyon Udcharchon and
Mr.Pat Karoonkornsakul as Director replacing respectively, Who will remain in the office according the period left.

8.1.1 Authorized Directors
Directors authorized to sign on behalf of the Company are two of the three directors, namely Mr.Apichart
Karoonkornsakul, Mr. Ratchadech Vacheesuthum, Mr. Chairoj Vetnaruman, to co-sign documents with the Company seal
affixed.
On February 26, 2018, there was a change to Mr. Apichart Karoonkornsakul, Mr. Chairoj Vetnaruemarn,
Miss Chittima Karoonkornsakul, any two of these three directors signing together with the Company's seal affixed
8.1.2 Term of office
Articles of Association of APCS determine, at each annual general meeting of shareholders, one-third of the total
directors are due to vacate the office. If the number of directors cannot be divided by three, the closest number to one-third shall
apply. The method for vacating directors from office in the first and second year after the Company’s registration is by drawing
lots. On the following years, the directors who are in office the longest shall retire. The retiring directors may be re-elected as the
directors for another term.
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โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หาร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ครบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ นที่ เกี่ ยวข้อง โดยโครงสร้ างการบริ หารงานของบริ ษ ทั
ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่ อ
นายมนู เลียวไพโรจน์
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นายรัชเดช วจีสุธรรม1)
นายโยชิคาสึ คุราชิ1)
นายราจีฟ วิจายัน1)

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้งที่
ประชุ ม

จานวนครั้งที่
เข้ าร่ วมประชุ ม

6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

เลขานุการกรรมการบริ ษทั นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
1)

นายรัชเดช วจีสุธรรม นายโยชิคาสึ คุราชิ และนายราจีฟ วิจายัน ได้ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้แต่งตั้ง นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล นายสุ ริยล อุดชาชน และนายภัทร์ การุ ณกรสกุล เป็ นกรรมแทน โดยมี
วาระการดารงตาแหน่งเท่ากับกรรมการเดิมที่ขอลาออก

8.1.1 กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล นายรัชเดช วจีสุธรรม นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการสองในสามคนลงลายมือ
ชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มี เปลี่ ยนแปลงเป็ น นายอภิ ชาติ การุ ณกรสกุล นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล กรรมการสองในสามคนนี้คนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
8.1.2 วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการ แบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่ งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือก
เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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8.1.3 Scope of duties and responsibilities of the Board of Directors
The board of director to consider and approve matters relating to the operations of companies such as vision
and mission risk strategy, plan and budget as well as supervise the execution of policies and plans are available,
efficiency and effectiveness in summary, the powers, duties and responsibilities are as follows;
1. The Board of Directors has authorities, duties and responsibilities in managing the Company in accordance
with the laws, Company’s objectives and Articles of Association as well as legitimate resolutions of the
General Meetings of shareholders with integrity and corporate benefits;
2. To hold an annual general meeting of shareholders in 4 months from the end of the Company’s accounting
cycle;
3. To hold a Board of Directors’ meeting at least once in three months;
4. Prepare an Annual Report and take responsibility for preparation and disclosure of duly audited financial
statements to reflect the Company’s financial position and operational performance in the previous year,
and present them to the annual general meeting of shareholders for their approval;
5. Determine goals, directions, policies, business plans and budget of the Company; monitor and supervise
the performance and administration of the Executive Committee to ensure that it is effectively and
efficiently in accordance with the policies, plans and budget. The Executive Committee also has the duties
to monitor and ensure that the Company has complied with the law on securities and exchange,
notifications of the Capital Market Supervisory Board, and the rules and regulations of the SET, such as
connected transactions, acquisition and disposal of assets or other laws relevant to the Company’s
business;
6. To review, check and approve the Company’s business expansion plan, large investment projects as well
as joint investment with other entrepreneurs, proposed by the management;
7. To monitor corporate performance to ensure compliance with its plans and budget;
8. Consider and have power to determine organization structure, appoint Executive Committee, President
and other sub-committee as appropriate, determine the scope of duties of Executive Committee, President
and sub-committees;
Such authorization must not be made in the manner that empowers the person to determine and
approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts of interest or conflicts of
interest in any other nature with the Company or its subsidiary (if any) (as defined in the notification of
the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies)
except the case of approving a transaction according to the policy and criteria earlier considered and
approved by the Board;
9. The Board may authorize one or more than one directors or any other person to act on its behalf under
supervision of the Board, or may delegate power to the person within a specified timeframe as the Board
deems it appropriate. The Committee may revoke, withdraw, change or correct that authorization as
appropriate;
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8.1.3 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตาม
นโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ
ได้ดงั นี้
1. คณะกรรมการมี อ านาจ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจัด การบริ ษัท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนิ นธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สินที่สาคัญ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุ รกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่ วม
ลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิ จ ารณาก าหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการ
ผูอ้ านวยการ และคณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นต้น รวมถึ งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะ
กรรมการบริ หาร กรรมการผูอ้ านวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่
ทาให้คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุ มตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ทั ย่อ ย (ถ้ามี ) ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
9. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมี อานาจตามที่ คณะกรรมการเห็ นสมควรและภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
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Such authorization must not be made in the manner that empowers the person to determine
and approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts of interest or conflicts of
interest in any other nature with the Company or its subsidiary (if any) (as defined in the notification of
the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies)
except the case of approving a transaction according to the policy and criteria earlier considered and
approved by the Board. Under the criteria, conditions and procedures concerning interrelated transactions
and significant asset acquisition or distribution transactions in accordance with the Capital Market
Supervisory Board’s and/or Stock Exchange of Thailand’s or other related organizations’ notifications;
In addition, the Board of Directors has authorized subcommittees or the said persons to handle
transactions concerning the Company’s normal business operation with a specified scope and budget at
different levels. There is no authorization without restriction of power or budget;
10. The Board of Directors conducts the Board self-assessment annually to discuss and consider the
performance and problem for further improvement
8.1.4 Duties and authorities of the chairman of board director
1. Responsibility as the leader of the Board of Directors in supervising, overseeing and supporting
administration by the Executive Committee and other sub-committees to achieve the objectives set forth,
2. Chairing the Board meetings and general meetings of shareholders,
3. Casting a decisive vote in case votes for an issue in the Board are split equally.
8.2 Audit Committee
As of 31 December 2017, four are three Audit Committee members as follows.
No.
Name
Position
No. of meeting attendances 2017
1. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD
Chairman of the Board
4/4
2. Mr. Narong Varongkriengkrai
Audit Committee
4/4
3. Mr. Sompote Wallayasewi
Audit Committee
4/4
Appointed by The Board of Director Meeting No.2/2016 on February 26, 2016.

Mr. Sompote Wallayasewi is knowledgeable and experienced enough to review the credibility of the financial
statements. Mr.Anurote Nitipornsri is the Secretary of the Audit Committee
8.2.1 Term of office
1. Audit Committee Chairman
3 years
2. Audit Committee Member
3 years
Upon completion of the term of service, the Audit Committee Chairman and members may be re-appointed.
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ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่นใดของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง)
เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามรายการธุ รกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป หรื อ
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข และวิ ธี การตามที่ กาหนดเกี่ ย วกับ รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และรายการได้ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ ง
ทรั พ ย์สิ น ที่ ส าคัญ ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นตามประกาศ คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณามอบอ านาจให้แ ก่ ค ณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลใด
ดังกล่าวข้างต้นในการทาธุ รกรรมที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั โดยได้มีการกาหนด
ขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยไม่มีการมอบอานาจในลักษณะไม่จากัดวงเงินแต่อย่างใด
10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการ
บริ ษทั
8.1.4 อานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับ ติดตาม ดูแล และสนับสนุนการบริ หารงาน
ของคณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2
ฝ่ ายเท่ากัน
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2560
1.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
2.
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมการตรวจสอบ
4/4
3.
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการตรวจสอบ
4/4
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ ทางด้านการเงิ นเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และเลขานุการกรรมการตรวจสอบ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
8.2.1 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
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8.2.2 Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee
1. Review and ensure the accuracy and adequacy of the Company’s financial reporting;
2. Review and make certain that the Company’s internal control and internal audit systems are proper and
effective, determine the independence of its internal audit unit, and approve the appointment, transfer and
dismissal of head of the internal audit unit or any other unit concerned with internal audit function;
3. Review and make sure that the Company complies with the law on securities and exchange, the SET’s
regulations and the laws relevant to its business;
4. Consider, select, and nominate an independent person to serve as the Company’s auditor and propose
remuneration for such person, as well as participate in a meeting with the auditor, without presence of the
management, at lease once a year;
5. Consider any connected transaction or transaction prone to a conflict of interest to ensure that it conforms
to the relevant laws and the SET regulations and that it is a reasonable transaction with the utmost benefit
to the Company;
6. Prepare a report of the Audit Committee, duly signed by the Audit Committee Chairman, for publishing in
the Company’s Annual Report, containing at least the following details:
(a) Opinion on the accuracy, completeness and reliability of the Company’s financial report;
(b) Opinion on the adequacy of the Company’s internal control system;
(c) Opinion on the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the SET regulations
or the laws relevant to its business;
(d) Opinion on the suitability of the auditor;
(e) Opinion on the transaction with a possible conflict of interest;
(f) Number of the Audit Committee meetings held and attendance by individual Audit Committee
members;
(g) Opinion or observation received by the Audit Committee from its performance of duties in
accordance with the Charter; and
(h) Other transactions that should be notified to the shareholders and the general investors within the
scope of duties and responsibilities designated by the Board of Directors.
7. Perform any other act as assigned by the Board of Directors, with the approval of the Audit Committee;
8. Report the Board of Directors when the Audit Committee discovers or suspects any of the following
transactions or acts which might have a material effect on the Company’s financial position and business
performance, for further rectification within the period of time deemed appropriate by the Audit
Committee:
(a) A transaction involving a conflict of interest;
(b) A fraud or irregular practice or material error in relation to the internal control activities; and
(c) A violation of the law on securities and exchange, the SET regulations or the of interest;
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8.2.2 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ ม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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8.3 Executive Committee
As of 31 December 2017, there are three Executive Committee members as follows.
No.

1.
2.
3.

Name
Mr. Apichart Karoonkornsakul
Mr. Chairoj Vetnaruman
Mr. Ratchadech Vacheesuthum1)

Position
Chairman of Executive Committee
Executive Committee Member
Executive Committee Member

No. of meeting attendances 2017

2/2
2/2
2/2

Appointed by The of Board of Directors meeting no. 2/2016 on 26 February 2016.
1)

Mr. Ratchadech Vacheesuthum, resignation of director. Board of Directors’ Meeting no.2/2018 on February 26, 2018 resolved
approval of the appointment of Mr. Yoshikastu Kurashi and Mr. Rajeev Vijayan as Director replacing .

Mr. Anurote Nitipornsri is the Secretary to the Executive Committee.
8.3.1 Term of office
Executive Committee members have a term of service for three years. The retiring members may be re-elected
for another term. The Executive Committee shall report to the Board of Directors and have power, duties and
responsibilities as assigned by the Board.
8.3.2 Scope of duties and responsibilities of the Executive Committee:
The Executive Committee has power, duties and responsibilities in managing the day-to-day conduct and
administration of company business, setting out policies, business plans, budgets, management structure and managerial
powers of the Company, criteria for business conducts in accordance with the economic conditions for submitting to the
Board of Directors for consideration and approval and/or endorsement, as well as monitoring the company performance
according to the policies of the Board. Scope of duties and responsibilities of the Executive Committee are outlined below.
1. Administer the business of the Company according to the objectives, rules, policies, regulations,
requirements, directives and resolutions of the meetings of the Board of Directors and/or the shareholders;
2. Examine and screen the proposals submitted by the management, determine organization structure,
policies, directions and strategies for the business operations, business expansion, financial plans, budgets,
human resource management, investment in information technology for proposing to the to the Board of
Directors for its endorsement;
3. Appoint a sub-committee and/or working group to conduct the operations or manage the Company, assign
their powers, duties and responsibilities including oversee their performing of duties in accordance with
the goals and policies;
4. Monitor the Company performance and ensure that the operations are efficient, of high quality in
compliance with the goals and policies set out by the Board;
5. Consider the annual budget proposals submitted by the management before proposing to the Board of
Directors for consideration and approval;
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8.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการบริ หาร
3.
นายรัชเดช วจีสุธรรม1)
กรรมการบริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2560
2/2
2/2
2/2

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
1)

นายรัชเดช วจีสุธรรม ได้ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้แต่งตั้งนาย
โยชิคาสึ คุราชิ และนายราจีฟ วิจายัน เป็ นกรรมการบริ หารแทน

เลขานุการกรรมการบริ หาร นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
8.3.1 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริ หารซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริ หารรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมี อานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8.3.2 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่ และความรั บผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ ยวกับการดาเนิ นงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กาหนดนโยบาย แผนธุ รกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอานาจ
การบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ เพื่อเสนอให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี้
1. ดาเนิ นกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2. พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้ างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การ
ดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดต่อไป
3. มี อานาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ และ/หรื อคณะทางาน เพื่อการดาเนิ นกิ จการหรื อการบริ หารงานของ
บริ ษทั และการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรั บผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ และ/หรื อคณะทางาน
รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการ และ/หรื อคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายที่ กาหนดไว้
และกากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
5. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่ จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
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6. Have power to approve the expenditure for normal business conduct but not more than the budget
endorsed by the Board of Directors;
7. Approve the expenditure for major investment as stated in the annual budget paper as the Board of
Directors may assign, or as the Board may have approved in principle;
8. Have power to approve borrowing, acquisition for credits or any loans in amount not exceeding Bt.100
million per item, but not more than the budget endorsed by the Board of Directors. In the case of using the
Company’s assets as collateral, approval must be sought from the Board of Directors;
9. To review the Company’s profit and loss, interim or annual dividend payment before proposing it to the
Board of Directors for approval;
10. Determine organization structure and power in management, including appointment, employment,
transfer, termination, wages, remuneration, and bonuses for the directors of department or equivalent and
higher except the President;
11. To have power to authorize one or more persons to handle something under the supervision of the
Executive Board or authorized the said persons to have authority that the Executive Board feels
appropriate and for a period fixed by the Executive Board. The Executive Board may cancel, withdraw,
change or alter that authorized person or authorities as the Executive Board may feel appropriate;
12. To have authority to approve a loan and spending for the Company’s normal business operation for not
more than Bt20 million in case a transaction exceeds the budget approved by the Board of Directors. That
should be presented to the Board of Directors for acknowledgement in the following meeting;
13. Perform any other act as assigned by Board of Directors on a case by case basis.
The Executive Committee’s authorization of powers and responsibilities must not be made in the manner
that empowers the authorized person to approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts
of interest (as defined in the notification of the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other
notifications of relevant agencies) or conflicts of interest in any other nature with the Company or its subsidiary and/or
associated companies. The Executive Committee has no authority to approve the said matter. Hence, the Committee
must propose to the meeting of the Board of Directors and/or shareholders (as the case may be) for its approval,
except the case of approving a normal transaction under normal trade conditions in accordance with the notification of
the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies.
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6. มี อ านาจพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารใช้จ่ า ยทางการเงิ น ในการด าเนิ น การตามปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท แต่ ไ ม่ เ กิ น
งบประมาณที่รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
8. มี อานาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกูย้ ืมเงิ น การจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อ หรื อการขอสิ นเชื่ อใด ๆ ของบริ ษทั แต่ละ
รายการภายในวงเงิ นไม่เกิ น 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิ นงบประมาณที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั
และกรณี ที่ตอ้ งใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั
9. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรื อเงินปั นผลประจาปี เพื่อ
เสนอคณะกรรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่า
ขึ้นไป ยกเว้นตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ (President)
11. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่ นใดหนึ่ งคนหรื อหลายคนปฏิ บตั ิ การอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรื อการมอบอานาจนั้น ๆ
ได้ตามที่เห็นสมควร
12. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงิน และการใช้จ่ายในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 20 ล้านบาท กรณี ที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยต้องนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
13. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่ วงที่ ทาให้ผูร้ ั บมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุ มตั ิ รายการที่ ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุ มตั ิการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ อง
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ น
การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุ รกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึ งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
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8.4 Recruitment and Compensation Committee
As of 31 December 2017, there are three Recruitment and Compensation Committee members as follows:
No. of meeting attendances 2017
No.
Name
Position
1.
Prof. Udomsil Srisaengnam, MD
Chairman of the Board
2/2
2.
Mr. Sompote Wallayasewi
Director
2/2
3.
Mr. Narong Varongkriengkrai
Director
2/2
*Appointed by The Board of Director Meeting no.1/2017 on March 9, 2017.With effect from March 9, 2017

Mr. Anurote Nitipornsri is the Secretary of the Recruitment and Compensation Committee
8.4.1 Term of office
1. The Term of Office of the Recruitment and Compensation Committee is 3 years. Recruitment and
Compensation Directors may be reinstated as the Board may feel appropriate.
2. Recruitment and Compensation Directors will lose their directorship upon:
(1) Completing one’s term of office,
(4) Death,
(2) No more serving as Director in the Board,
(5 ) Resolution to terminate directorship by the Board.
(3) Resignation,
3. In case a Recruitment and Compensation Director loses his/her directorship prematurely, the Board shall
appoint someone qualified in his/her place so that the number of Recruitment and Compensation Directors
is sufficient according to the charter. A replacement shall remain in the office according to the period left
over by his/her predecessor.
8.4.2 Scope of duties, responsibilities and authorities
The Recruitment and Compensation Committee shall handle activities assigned by the Board. Its duties,
responsibilities and authorities are as follows:
 Recruitment
1. Figuring out a policy, criteria and procedures to recruit Directors for the Board and other committees as
well as managing director, based on the appropriateness, structure and composition of the Board of
Directors; setting forth qualifications of Directors to propose to the Board and/or to get approval in the
general assembly of shareholders, whichever the case may be.
2. Recruiting, selecting and proposing names of qualified candidates to take up the positions of Directors in
the Board or other committees or managing director in place of outgoing directors in accordance with the
Articles of Association,
3. Disclosing the recruitment policy and procedures in the annual declaration form (56-1) and Annual Report
(56-2),
4. Handling other activities concerning recruitment, assigned by the Board.
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8.4 คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2560
1.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
ประธานกรรมการ
2/2
2.
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการ
2/2
3.
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมการ
2/2
*ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2560

เลขานุการกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
8.4.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มี วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
เห็นว่าเหมาะสม
2. กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
3. เมื่อกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
บุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามา
เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนซึ่ งตนเข้ามาแทน
8.4.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 การสรรหา
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการชุ ดย่อย และกรรมการ
ผูอ้ านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษทั
กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามข้อบังคับ
3. เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และ
รายงานประจาปี ของบริ ษทั (56-2)
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 Compensation
1. Preparing a policy and criteria for remuneration and other benefits to the Board, committees and managing
director to propose to the Board and/or to get approval from the general assembly of shareholders,
whichever the case may be,
2. Identifying proper compensation in cash and non-cash to each individual Director each year, based on
his/her duties, responsibilities, performance in comparison with the offers by other companies in the same
industry as well as contributions from each Director to propose to the Board and/or to get approval from
the general assembly of shareholders,
3. Figuring out a framework to evaluate the performance of the Board, committees and managing director in
order to come up with an annual remuneration package,
4. Accountable to the Board, being prepared to clarify and answering questions concerning compensation to
the Board in a general meeting of shareholders,
5. Reporting the policy, principles/rationale of compensation to Directors and executives according to the
SET’s requirements in the annual declaration form (56-1) and Annual Report (56-2),
6. Handling other activities concerning the compensation as assigned by the Board,
7. The executives and other organizations shall present related information to the Recruitment and
Compensation Committee to support the Committee’s operation in order to achieve its goals.
 Other duties
1. The Recruitment and Compensation Committee shall hold a committee meeting at least twice a year, and
may call additional meetings if necessary.
2. The Recruitment and Compensation Committee may invite someone involved to make clarifications in a
committee meeting.
3. The Recruitment and Compensation Committee shall report its performance to the Board of Directors, and
prepare a report of its performance in the annual declaration form (56-1) and Annual Report (56-2), signed
by the chairperson of the Recruitment and Compensation Committee.
4. The Recruitment and Compensation Committee shall conduct a self-evaluation and report the findings to
the Board of Directors at least once a year.
5. The Recruitment and Compensation Committee shall revise the charter each year and propose an
amendment, if any, to the Board for approval.
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4. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
 การกาหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทานโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ของคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
2. กาหนดค่าตอบแทนที่ จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและมิ ใช่ ตวั เงิ นของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษทั ในธุ รกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. กาหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจาปี
4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
ของบริ ษทั
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
7. โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่ ว ยงานต่ า งๆ จะต้อ งรายงานหรื อน าเสนอข้อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 หน้ าที่อื่นๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอานาจ
ในการเรี ยกประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็ น
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สามารถเชิ ญผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มเพื่อชี้ แจงข้อเท็จจริ ง
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบได้
3. การรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และรายงานผล
การประเมินประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบปี ละครั้ง
5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จะทบทวนกฎบัต รนี้ ทุ ก ปี และจะเสนอแนะการแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
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8.5 The Risk Management Committee
As of 31 December 2017, there are three Risk Management Committee members as follows:
No.
1.
2.
3.

Name
Mr. Sompote Wallayasewi
Mr. Apichart Karoonkornsakul
Mr. Chairoj Vetnaruman

Position
Chairman of the Board
Director
Director

No. of Meeting attendances 2017

1/1
1/1
1/1

*Appointed by The Board of Director Meeting no.1/2017 on March 9, 2017.With effect from March 9, 2017

Mr.Anurote Nitipornsri is the Secretary of the Risk Management Committee.
8.5.1 Term of office
1. The Risk Management Committee’s term of office is 3 years. Outgoing risk management directors may
be reinstated as the Board may deem appropriate.
2. A Risk Management Director may lose his/her directorship upon:
(1) Completing one’s term of office,
(2) No more serving as Director in the Board,
(3) Resignation,
(4) Death,
(5) Resolution to terminate directorship by the Board.
3.

In case a Risk Management Director loses his/her directorship prematurely, the Board shall appoint
someone qualified in his/her place so that the number of Risk Management Directors is sufficient
according to the charter. A replacement shall remain in the office according to the period left over by
his/her predecessor.

8.5.2 Scope of duties, responsibilities and authorities of the Risk Management Committee
The Risk Management Committee shall handle activities assigned by the Board and the committee’s duties,
responsibilities and authorities are as follows:
1. Screening a risk management policy and framework before proposing it to the Board for approval,
2. Going through and giving initial approval to risk appetite before proposing it to the Board for their
acknowledgement,
3. Acknowledging, considering and offering opinions on risk evaluation, direction and measures to cope
with risks as well as operation plan to order to efficiently manage the remaining risks to make sure that
APCS has a sufficient and proper risk management plan,
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8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่ อ
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2560
1/1
1/1
1/1

*ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2560

เลขานุการกรรมการบริ หารความเสี่ ยง นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
8.5.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจ
ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
3. เมื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการให้ครบตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรนี้
โดยบุ ค คลที่ เ ข้า มาเป็ นกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง จะอยู่ใ นต าแหน่ ง ได้เ พี ย งวาระที่ ย งั เหลื อ อยู่ข อง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งตนเข้ามาแทน
8.5.2 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากลัน่ กรองนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณา
และอนุมตั ิ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อรับทราบ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ ยง
และแผนปฏิบตั ิการ เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เหลืออยูข่ องบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการบริ หารความ
เสี่ ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
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4. Monitoring the risk management policy and framework to make sure that risk management is efficient
across the organization under the framework and policy approved by the Board,
5. Coordinating with the Board to monitor significant risks, reviewed by the internal auditor to make sure
that APCS has sufficient and proper internal control,
6. Offering advice and consultation to the working groups involved with risk management and reviewing
information related to the development of risk management,
7. Regularly reporting risk management operation and status as well as changes and improvements to align
with APCS’s policies and strategies,
8. Appointing sub-committees or working groups involved with risk management and figuring out their
roles and responsibilities in order to achieve the objectives of the appointment,
9. Encouraging a review of the risk management policy and framework at least once a year to ensure that
APCS’s risk management policy and framework goes in line with the current business operation,
10. The Risk Management Committee shall hold a committee meeting at least twice a year, and may call
additional meetings as the committee feels appropriate.
11. The Risk Management Committee shall have a joint meeting with the Audit Committee at least once a year.
12. Handling other activities involved with risk management as assigned by the Board. The executives and
other organizations shall provide information to the Risk Management Committee in support of the
committee’s operation and achievement of its objectives.
Management and other department to report or present relevant information and documents. Risk
management committee to support the work of the committee to achieve risk management duties as assigned.
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4.

ดูแล และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั มี
ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ ได้รับอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มีสาระสาคัญ และมี หน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูส้ อบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. ให้คาแนะนา และคาปรึ กษา กับคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนิ นงาน และสถานะความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ ตอ้ งดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุ กรรมการ หรื อคณะทางานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม
รวมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
9. ดูแล และสนับสนุ นให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว สอดคล้องกับสภาพการ
ดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั
10. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอานาจในการ
เรี ยกประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็ น
11. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีการเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
12. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่ วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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8.6 Executives
As of 31 December 2017, there are four Executive members as follows.

No.
Name
1. Mr. Apichart Karoonkornsakul
2. Mr. Chairoj Vetnaruman

3. Mr. Rajeev Vijayan
4. Mr. Anurote Nitipornsri

Position
President
Managing Director / Acting Chief of Operations /
Acting Chief of Purchasing / Acting Chief of
Business Development
Chief of Engineering
Senior Manager Administration *
Acting Senior Manager, Human Resource
Management

* Administration Department are follow : Accounting , Financial , Information Technology and BOI

8.6.1 Scope of duties and responsibilities of the President
1. Supervise, manage and perform the duties of normal business conducts for the Company’s interest in
accordance with the objectives and the Articles of Association, rules, regulations, resolutions, policies,
work plans and budgets endorsed by the Board’s and/or the shareholders’ meeting under relevant laws
and/or scope of authority designated by the Board of Directors;
2. Control and oversee the business operations and/or daily administration of the Company;
3. Determine and propose the Company’s business policies, business plans, targets, operational plans,
business strategies, annual budgets for the Company’s operations, budgets shown in annual report,
management authority to the Executive Committee and Board of Directors for approval;
4. Implement the policies of Board of Directors by translating them into directions, guidelines, strategies and
business targets (mission) which will be assigned to the management team for further action;
5. Oversee and follow up the performance of the executives; give advice on rectifications of problems and
obstacles to ensure that the executives and management team act in accordance with the strategies and
business plan and in line with the Company’s policy;
6. Monitor and evaluate performances of duties of the management team; report the results of operations,
management and progress of the operations to the Executive Committee, the Audit Committee and the
Board of Directors on a regular basis;
7. To issue an order, regulation, notification and memorandum to ensure that the Company’s business
operation goes in line with the Company’s policy and benefits as well as organizational discipline;
8. To specify an organizational structure, management methodology covering such details as selection,
training, employment and termination of the staff, and specify wages, salary, remuneration, bonus and
other welfare benefits for the staff;
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8.6

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีคณะผูบ้ ริ หาร จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
กรรมการผูอ้ านวยการ
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
กรรมการผูจ้ ดั การ/ รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้ อ/รักษาการผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
3. นายราจีฟ วิจายัน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม
4. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป1)
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารบุคคล
1)

ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปประกอบด้วยงานบัญชี การเงิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้าน BOI

8.6.1 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานวยการ
1. ดู แล บริ หาร ดาเนิ นงาน และปฏิ บตั ิ งานประจาตามปกติ ธุ รกิ จเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่ ง
คณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
3. จัด ท าและน าเสนอ นโยบายทางธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ เป้ า หมาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ
งบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจ
การบริ หารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการของบริ ษทั
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั มากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุ รกิ จ เพื่อ
กาหนดภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุ รกิจที่วาง
ไว้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการและรายงานผลการดาเนิ นงาน การ
บริ หารจัดการ ความคื บหน้าในการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
7. ออกคาสั่ง ระเบี ยบ ประกาศ และบันทึ กความเข้าใจ เพื่อให้แน่ ใจว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
8. ก าหนดโครงสร้ า งองค์ก ร วิ ธี ก ารบริ ห าร โดยครอบคลุ ม ถึ ง รายละเอี ย ดในการคัด เลื อ ก การฝึ กอบรม
การว่าจ้าง และเลิ กจ้างพนักงานของบริ ษทั และกาหนดอัตราค่าจ้าง เงิ นเดื อน ค่าตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ง และถอดถอน เจ้า หน้ า ที่ ข องบริ ษัท ในต าแหน่ ง ที่ ต่ า กว่ า ต าแหน่ ง กรรมการ
ผูอ้ านวยการ (President)
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9. To have authority to appoint or remove an officer holding a position lower than the President.
10. To have authority to approve spending for the Company’s normal business operation, for instance, an
asset purchase, significant investment for corporate benefits and other beneficial transactions. The said
approval authority is applicable to normal business transactions with a maximal spending of not more than
Bt100 million/transaction but not exceeding the budget already approved by the Board of Directors.
11. Perform any other duties as assigned by the Executive Committee or the Board.
In undertaking any matter that the President or his authorized person or other person that may have
conflicts of interest (as defined in the notification of the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or
other notifications of relevant agencies) or conflicts of interest in any other nature with the Company or its subsidiary
and/or associated companies, the President has no authority to approve the said matter. Hence, he must propose to the
meeting of the Board of Directors and/or shareholders (as the case may be) for its approval, except the case of
approving a normal transaction under normal trade conditions in accordance with the notification of the Capital
Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies.
8.7 Company Secretary
At the 1/2011 meeting of the Board of Directors on 19 January 2011, the meeting appointed Mr. Anurote
Nitipornsri as the Company Secretary. Also Mr. Anurote Nitipornsri is knowledgeable and have sufficient experience
to accounting.
In accordance with Section 15/89 of the Securities and Exchange Act 1992 as amended by the Securities and
Exchange Act No.4, 2008 with the following scope of duties and responsibilities.
1. Provide basic advice to the Board of Directors concerning compliance with the laws, rules, regulations
and the Company’s Articles of Association, and monitor correct practices regularly;
2. Be responsible for disclosing Company information in line with the regulations and requirements of
the SET and the Office of Securities and Exchange Commission;
3. Prepare and maintain the following documents;
1.3 Registration of the Company’s directors;
1.3 Invitation letters to the Directors meeting and minutes of the meetings;
1.1 Invitation letters to shareholders for meeting and minutes of the shareholders’ meeting;
1.3 Company’s annual reports;
1.5 Reports of conflicts of interest of Directors and executives.
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9. มี อ านาจในการแต่ ง ตั้ง และถอดถอน เจ้า หน้ า ที่ ข องบริ ษัท ในต าแหน่ ง ที่ ต่ า กว่ า ต าแหน่ ง กรรมการ
ผูอ้ านวยการ (President)
10. มีอานาจอนุมตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การจัดซื้ อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน
ลงทุนที่สาคัญเพื่อประโยชน์บริ ษทั และ การทารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งอานาจการอนุ มตั ิ
ดังกล่าวจะเป็ นการอนุ มตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท
แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการเรื่ องใดที่ กรรมการผูอ้ านวยการ (President) หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากกรรมการ
ผูอ้ านวยการ (President) หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกาหนด) มี ส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง กรรมการผูอ้ านวยการ (President) ไม่มีอานาจ
อนุ มตั ิการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
(แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุ รกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึ งเป็ นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนด
8.7

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 5224 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
แต่ ง ตั้ง นายอนุ โ รจน์ นิ ธิ พ รศรี ด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ทั้ง นี้ นายอนุ โ รจน์ นิ ธิ พ รศรี เป็ นผู ค้ วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทางด้านบัญชี
ตามมาตรา 52/98 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.5 ทะเบียนกรรมการ
1.5 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
1.1 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 รายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.5 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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8.8 Remuneration of the Board of Directors and Executives
A. Monetary remuneration
 Directors
In the past, the Company paid meeting allowances and remuneration to Directors who did not serve as the management. Directors serving in the management declined
to accept meeting allowances and remuneration to Directors. Directors who received meeting allowances in 2017 are as follows:
Board of Director
No.

Name

Position

Audit Committee

No. Remuneration

Meeting
Fees

120,000

120,000 100,000 -

-

120,000 100,000 4/4
60,000 100,000 4/4
60,000 100,000 4/4

1.

Mr. Manu Leopairote

Chairman of the Board Director

6/6

2.

Prof. Udomsil Srisaengnam, MD

Vice Chairman / Chairman of the Recruitment and
Compensation Committee / Chairman of the Audit Committee

6/6

Reward

No. Remuneration

Meeting
Fees

Recruitment and
Risk Management
Compensation Committee
Meeting
Meeting
No. Remuneration
No. Remuneration
Fees
Fees

-

Total

-

-

-

-

-

340,000

40,000 120,000 2/2
20,000 60,000 2/2

20,000
10,000

-

-

-

-

460,000
310,000

20,000

10,000

-

1/1

-

-

310,000

Director/Recruitment and Compensation Committee/
Audit Committee Chairman
Director /Audit Committee / Recruitment and Compensation
Committee/ Chairman of Risk Management
Director / Risk Management Committee / President

6/6

60,000
60,000

6/6

60,000

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

Mr. Ratchadech Vacheesuthum

Director / Risk Management Committee /
Managing Director
Director / Executive

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Mr. Yoshikastu Kurashi

Director

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Mr. Rajeev Vijayan

Director / Executive

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,000

240,000

40,000

-

-

-

1,420,000

3.

Mr. Narong Varongkriengkrai

4.

Mr. Sompote Wallayasewi

5.

Mr. Apichart Karoonkornsakul

6.

Mr. Chairoj Vetnaruman

7.

Total

300,000

360,000 400,000
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8.8

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
 กรรมการ
ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษทั มีการจ่ายเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษทั

ลาดับ

รายชื่ อ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม

3. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
5. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
7. นายรัชเดช วจีสุธรรม
8. นายโยชิคาสึ คุราชิ
9. นายราจีฟ วิจายัน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร
รวม

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ ยง

เบีย้
ค่ าตอบแทน
เบีย้
ค่ าตอบแทน
บาเหน็จ ครั้ง
ครั้ง
ประชุ ม รายเดือน
ประชุ ม รายเดือน
6/6 120,000 120,000 100,000 -

รวม
เบีย้
ค่ าตอบแทน
เบีย้
ครั้ง
ค่ าตอบแทน
ประชุ ม รายเดือน
ประชุ ม
340,000

6/6

60,000

120,000

100,000 4/4

40,000

120,000

2/2

20,000

-

-

-

-

460,000

6/6

60,000

60,000

100,000 4/4

20,000

60,000

2/2

10,000

-

-

-

-

310,000

6/6

60,000

60,000

100,000 4/4

20,000

60,000

2/2

10,000

-

1/1

-

-

310,000

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

6/6
6/6
6/6

300,000

360,000

400,000

-

80,000

240,000

-

40,000

-

-

-

-

1,420,000

ครั้ง
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The meeting in the 2017 Annual General Meeting of shareholders on April 22, 2017 resolved to specify monetary remuneration and make payment accordingly to the Board of
Directors and Audit Committee as follows
No.

Board of Director

Position
No.

Amount

Recruitment and
Compensation Committee

Audit Committee

Remuneration

No.

Amount

Remuneration

No

Amount
20,000

Remuneration

No.

-

2

-

2

1.

Chairman of the Board

6

120, 000

120,000

4

40,000

120,000

2

2.

Vice Chairman

6

60,000

120,000

4

-

-

2

3.

Director

6

120,000

120,000

4

40,000

120,000

2

20,000

-

4.

Director (Executive)

6

-

4

-

-

2

-

-

80,000

240,000

40,000

-

300,000

360,000

-

Director Fee (Based on earnings)
Total remuneration for directors for the year 2016 of no more than

Risk Management
Amount
20,000

Total

Remuneration
-

440,000

-

-

180,000

2

-

-

420,000

2

-

-

20,000

1,040,000
960,000
2,000,000

Directors who serve as management decline to receive remuneration to Directors (meeting allowances, pensions)
 Executive
In 2017, the Company paid remuneration executives as salary and bonus total amount of Bt 27,715,623.30
B. Other Remuneration

- None -
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ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 มีมติให้กาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร)
รวม

กรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุ ม
เบีย้ ประชุ ม
เบีย้ ประชุ ม
รายเดือน
รายเดือน ครั้ง
รายเดือน
ครั้ง
ครั้ง
จานวนเงิน จานวนเงิน
จานวนเงิน จานวนเงิน
จานวนเงิน จานวนเงิน
6
120,000
120,000
4
40,000 120,000
2
20,000
6
60,000
120,000
4
2
6
120,000
120,000
4
40,000 120,000
2
20,000
6
4
2
300,000
360,000
80,000
240,000
40,000
ค่ าบาเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบการ)
รวมค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ทั้งสิ้นไม่ เกิน

กรรมการบริหารความเสี่ ยง
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุ ม
รายเดือน
ครั้ง
จานวนเงิน จานวนเงิน
2
20,000
2
2
2
20,000
-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม บาเหน็จ)

 ผู้บริหาร
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หาร ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน โบนัส รวมจานวนทั้งสิ้ น 27,715,623.30 บาท

ข. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
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440,000
180,000
420,000
1,040,000
960,000
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8.9 Changes in APCS shares Held by Director and Executives
Detail as of 31 December 2017
No. of shares1)
Increase in APCS Percentage of
As of 31 December
shares held in shares held (%)
2017
No.
Name
Position
2016
2017
Net Buy (Sell)
2017
1. Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board
2)
2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Vice Chairman / Chairman of the
20,000
(20,000)
Recruitment and Compensation
Committee / Chairman of the Audit
Committee
3. Mr. Sompote Wallayasewi
Director / Recruitment and
Compen- sation Committee /
Chairman of Risk Management /
Audit Committee
4. Mr. Narong Varongkriengkrai
Director / Recruitment and
Compen- sation Committee /
Audit Committee
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director / Risk Management
94,345,812 94,345,812
14.29
Committee / President
Director / Risk Management
6. Mr. Chairoj Vetnaruman
17,335,682 17,335,682
2.63
Committee / Managing Director
7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum Director / Executive
Director
8. Mr. Yoshikastu Kurashi
817,789
817,789
0.12
Director / Executive
9. Mr. Rajeev Vijayan
Senior Manager Administration /
10. Mr. Anurote Nitipornsri
441,663
441,663
0.07
Executive
Note :
1) Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old
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8.9

รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลา
ดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

2559
1.
2.

จานวนหุ้นที่
สั ดส่ วนการ
เปลีย่ นแปลง ถือหุ้นในบริษทั
เพิม่ ขึน้ ในปี 2560 (ร้ อยละ)
2560 สุ ทธิ-ซื้อ(ขาย/โอน)
2560
(20,000)
-

จานวนหุ้นทีถ่ ือ1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม รองประธานกรรมการบริ ษทั /
20,000
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง / กรรมการตรวจสอบ
4. นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ
5. นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
94,345,812 94,345,812
กรรมการผูอ้ านวยการ
6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
17,335,682 17,335,682
กรรมการผูจ้ ดั การ
7. นายรัชเดช วจีสุธรรม
กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร
8. นายโยชิคาสึ คุราชิ
กรรมการ
817,789
817,789
9. นายราจีฟ วิจายัน
กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร
10. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
เลขานุการบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร
441,663
441,663
หมายเหตุ :
1)
การถือหุน้ รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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14.29

-

2.63

-

0.12
0.07
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8.10 Human Resources
As of December 31, 2017, APCS and its subsidiaries had 951 employees (executives not included) in the
following business lines:
Department
Business Development
Supply Chain Development
Technical Development
Operation
Human Resource
Administration

No. of Staffs of the subsidiaries

7
10
96
784
14
40
951

Total

 Staff compensation
In 2017, APCS and its subsidiaries paid an average of 950 employees, totaling Bt 238.84 million
in the forms of monthly salary, cost of living, brokerage, provident fund, social security, staff benefits and
others.
 Provident Fund
APCS set up a Provident Fund on January 1, 2006 with Bangkok Bank Public Co., Ltd. with an
objective of boosting employees’ moral and encouragement as well as motivation for the employees to
work for the Company for a long time.
 Other compensations
- None  Human resource development policy
APCS has in place a human resource development policy for every level in order to increase their
knowledge and for the Company to have efficient manpower for better corporate productivity. An annual
training plan includes in-house and outsourced training to increase employees’ skills. In 2017, APCS
facilitated staff training at the total 14,277 hours or average 18.47 hours/person/year.
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8.10

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีพนักงาน จานวนทั้งสิ้ น 951 คน (ไม่รวมผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้

ฝ่ าย
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
ฝ่ ายจัดซื้อ (Supply Chain Development)
ฝ่ ายวิศวกรรม (Technical Development)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Operation )
ฝ่ ายบริ หารบุคคล (Human Resource)
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป (Administration)
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
7
10
96
784
14
40
951

 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้กบั พนักงานจานวนเฉลี่ย 950
คน รวมเป็ นเงินจานวน 238.84 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงิ นเดื อน ค่าครองชี พ ค่านายหน้า
เงินสารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่นๆ
 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ได้จัด ตั้ง กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2549 กับ ธนาคาร กรุ ง เทพ จ ากัด
(มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับ
บริ ษทั ในระยะยาว
 ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถ อันจะ
ทาให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กบั บริ ษทั
โดยมี แ ผนการฝึ กอบรมประจ าปี ทั้ง ภายในและภายนอกเพื่ อ เสริ ม ทักษะงานตามความรั บผิด ชอบของ
พนักงานแต่ละระดับ โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้จดั ฝึ กอบรมพนักงาน เท่ากับ 14,277 ชม.ต่อปี หรื อคิดเป็ น
จานวน 18.47 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี

หน้า 71

Asia Precision Public Company Limited

9. Good Corporate Governance
9.1 Good Corporate Governance
Realizing the significance of efficient, transparent and traceable administration for every party concerned to be
confident in sustainable growth under proper code of conduct and related legal provisions, Asia Precision Public
Co., Ltd., (APCS) has come up with a good corporate governance policy to ensure better administration and
compliance by every employee at any levels, thus reinforcing the culture of good governance. APCS has adopted the
Stock Exchange of Thailand’s good corporate governance framework for listed companies in 2012 as its policy. The
Board of Directors has put that good corporate governance policy in writing and reviewed that policy every year.
Through different communication channels, APCS has conveyed that policy to everyone in the organization so that
they may have correct understanding of the corporate governance and comply with that framework.
The good corporate governance policy of the company cover 5 section as follow:
Chapter 1 Rights of Shareholders
The Company realizes the importance of fundamental rights of its shareholders as company owners and
investors, such as right to buy, sell or transfer the securities they hold, right to profit sharing from the Company, right
to adequately access the Company’s information, rights at a shareholders’ meeting, right to express opinions, and right
to make joint decisions on such critical matters as profit appropriation for dividend payment, appointment or removal
of a director, appointment of the auditor, approval of transactions with impact on its business framework, amendment
to the Company’s memorandum of association, and articles of association, etc.
In addition to the fundamental rights above, the Company has taken several measures to facilitate the
exercise of rights by the shareholders as follows:
1. The Board of Directors, executives, relevant work units, and the auditor are encouraged to attend the
shareholders’ meeting.
2. APCS usually sends out a notification for a general meeting with sufficient information for each agenda
for shareholders to learn in advance. For the 2017 Annual General Meeting, APCS disseminated the notification of the
general meeting on March 21, 2017, more than 30 days before the meeting date and advertised that notification in a
newspaper for 3 consecutive days. At each agenda, the Board’s opinions have been published. Such information will
be displayed in the Company’s website (www.asiaprecision.com) so that shareholders may have a chance to study it
before the meeting. APCS will not unnecessarily add any agendas without prior notice, especially significant agendas
which shareholders may need time to study before making decision.
3. If a shareholder is unable to attend the meeting, he/she may appoint one of the independent directors or
any other person as proxy to attend the meeting on his/her behalf using any one type of the forms delivered together
with the notice.
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9. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
9.1 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษ ทั ได้ต ระหนัก และให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการบริ ห ารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่ งจะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและส่ งผลให้ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ภายใต้
การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อยกระดับการดาเนิ นการที่มีอยูแ่ ล้ว ให้มีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน และกระจายการปฏิบตั ิไปสู่ พนักงาน
ของบริ ษทั ทุกระดับชั้น อันเป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั ได้รับเอา
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย มาปรับใช้เป็ นนโยบายของบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการของ
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั อย่าง
สม่ าเสมอทุกปี และบริ ษทั มี ช่องทางการสื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ให้
ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่ งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริ ษทั เช่น สิ ทธิ ในการซื้ อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิ ในการที่จะได้รับส่ วนแบ่งผลกาไรจาก
บริ ษทั สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ สิ ทธิ ต่างๆ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็น
สิ ทธิ ในการร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ิ ธุรกรรมที่ สาคัญและมี ผลต่อทิ ศทางในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริ ษทั มี นโยบายที่ จะดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่ งเสริ ม
และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. บริ ษทั สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
2. บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุ มตามวาระต่างๆ ให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ
ล่วงหน้า โดยสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2560 ซึ่ งล่วงหน้าก่ อนวันประชุ มไม่ น้อยกว่า 30 วัน พร้ อมทั้งโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์เป็ น
ระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ ขอ้ มูล
ดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.asiaprecision.com) เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีเวลาในการศึก ษาข้อมูลเป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริ ษทั จะไม่เพิม่ วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่
ผูถ้ ือหุ น้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
3. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ ง
ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
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4. Before the Annual General Meeting, APCS declares that shareholders have the following rights:
4.1 APCS also allows one or more shareholders holding combined shares of at least 5 percent of the
number of shares entitled to votes to propose an agenda in advance and nominate candidates to run
for directorship. In 2017, APCS notified the shareholders through the SET’s system and APCS’s
website on October 1, 2016 (AGM 2017), more than 3 months before the end of the accounting
cycle. Shareholders’ rights were explicitly displayed in the Company’s website. The Audit
Committee would screen those agendas, proposed by shareholders before putting them forward to the
Board of Directors
In case of tabling an agenda or nominating candidates to for directorship by shareholders,
APCS will notify shareholders in the notification for the AGM that the agendas or candidates have
been proposed by shareholders. In case the Board declines to table shareholders’ proposals in the
agendas, APCS will clarify its reasons in the AGM.
During the period open to shareholders, no shareholders propose an agenda or nominate
anyone as a candidate for directorship in advance.
4.2 Allow shareholders to send in their opinions, suggestions or questions concerning the agendas of the
AGM one month before the meeting date. APCS has publicized the said information in the website
of the Stock Exchange of Thailand and APCS website : www.asiaprecision.com
5. In the AGM, APCS sponsored registration through a barcode system, showing each shareholder’s
registration number according to the registration form each shareholder has received along with the notification for the
AGM in order to facilitate the shareholders to register before the meeting.
6. At the meeting, shareholders are given opportunities to raise questions, give suggestions, or express their
opinions to the meeting on various issues independently and equally. A shareholder meeting will be attended by
relevant directors and executives to answer to any questions raised at the meeting. Record of the questions and
opinions expressed at the meeting shall be made available for the shareholders’ inspection and information
7. At the meeting to elect a director, shareholders are given opportunities to vote for a director one by one.
They shall have the right to nominate a qualified person from various backgrounds to represent them and protect their
interests.
8. To count votes, APCS has applied an e-Voting tool to ensure accuracy and promptness in which vote
counting is completed soon after each agenda. After the meeting, shareholders can check vote details.
9. After the general meeting, minutes of the meeting will be prepared, featuring correct and complete
information for shareholders to review. The minutes will be published in the Company’s website in 14 days after the
meeting.
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4. ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ดงั นี้
4.1 เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวน
หุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า โดยในปี 2560 บริ ษทั
ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560) ซึ่ งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3
เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี พร้อมทั้งได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นไว้ชดั เจนบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผูก้ ลัน่ กรองวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุ ้นได้เสนอเข้า
มายังบริ ษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่ บรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม หรื อเป็ นบุ คคลที่ เสนอโดยผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จะแจ้งใน
หนังสื อนัดประชุ มว่าเป็ นวาระที่ กาหนดโดยผูถ้ ือหุ ้น หรื อบุคคลที่ เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้น และในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็ นวาระ บริ ษทั จะชี้แจงเหตุผลให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
4.2 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมล่วงหน้า 1 เดือน โดยบริ ษทั ได้มีการเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวข้างต้นผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.asiaprecision.com)
5. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์ โค้ด ที่แสดงถึงเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น้
แต่ละราย ตามแบบลงทะเบียนที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุม
6. ในการประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมี สิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้ง
คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ใน
รายงานการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการได้ที
ละคน ซึ่ งผู ถ้ ื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กผู แ้ ทนที่ เ ห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเข้า มาท าหน้า ที่ ก รรมการเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งจะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ อย่างแท้จริ ง
8. ในการตรวจนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้นาระบบ e-voting เป็ นเครื่ องมือช่วยนับคะแนนเสี ยง เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง รวดเร็ ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนั ทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็ จบริ ษทั จะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม
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Asia Precision Public Company Limited
Chapter 2 Equitable Treatment of Shareholders
The Company has a policy to ensure equitable treatment of all shareholders, particularly the minor shareholders by
allowing them to propose agenda items for the annual general meeting and nominate qualified persons as directors ahead of
time, plus detailed information and/or qualifications. The Company will screen and contain only beneficial agenda items and
select only qualified persons through the Audit Committee before proposing to the Board of Directors for consideration and
placing on the agenda of the meeting.
At each general meeting, the Company has a policy of treating all shareholders on an equitable basis. Before
commencing a meeting, the Chairman will explain to the attendees about their right to vote, details on how to cast
ballots are announced for each agenda and votes are tallied for each resolution. Sufficient time will be allocated for the
shareholders to express their views, offer advice, and ask questions at each agenda item. The Chairman will proceed
according to the meeting agenda as outlined in the invitation notice. No additional agenda items that have not been
indicated in the invitation notice will be raised without notifying the shareholders in advance. Thus each shareholder
should have time to study the information before making any decisions
The Company has set disciplinary penalty in case of violation of using internal information for personal benefits, or
disclosing the information that may cause damage to the Company. The penalty is imposed according to the severity
beginning from verbal warning, written warning, temporary suspension without pay, termination of employment, dismissal,
removal, and discontinuation of employment, as the case may be.
Directors and executives are informed of their obligation to report their securities holding in the Company and
of the penal clause pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) and the SET requirement. In the
event of Company shares trading by directors or executives, they are required to report to the SEC within 3 business
days in accordance with Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) on their shareholding in the
Company, including those of their spouses and under-aged children, for further disclosure to the public
In addition, the Company has adhered to the equitable treatment principle for the benefits of all shareholders
and set out guidance for managing conflicts of interest in a transparent and accountable manner, in particular
transactions between the Company and interested or concerned parties. In the event that there is such a case, the
concerned persons must promptly report to the Company and refrain from taking part in the consideration of or voting
on that matter. Guidelines are also set to prohibit the directors or executives who may have benefits from joining in
decision making on respective transaction. At the Board of Directors’ meeting, the directors who have been involved
in any conflicts of interest must not vote on the matter.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อมู ลรายละเอี ยดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรื อ
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ โดยบริ ษทั จะกลัน่ กรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ในการดาเนิ นการประชุมแต่ละครั้ง บริ ษทั จะให้โอกาสแก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่ มการประชุม
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน วิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระ และยัง
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกรายแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ โดยประธานที่ ประชุ มจะดาเนิ นการประชุ มตามลาดับวาระการประชุ ม รวมทั้งมี นโยบายที่ จะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุ มในที่ ประชุ มโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการ
ประชุมก่อนตัดสิ นใจ
บริ ษทั มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกราย โดยบริ ษทั ได้กาหนด
แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริ ษทั และแนวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็ น
คาสั่งที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซื้ อขายหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน และ/หรื อเข้าทานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของ
บริ ษทั อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่อยู่
ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน
บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบท
กาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารมี การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษ ัท ของตนเอง คู่ สมรส และบุ ตรที่ ย งั ไม่ บรรลุ นิ ติภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อ
เผยแพร่ ต่อสาธารณะต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไป
ใช้ หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนด
แนวทางการจัดการเรื่ องการมีส่วนได้เสี ยอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุ รกรรมระหว่าง
บริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณี ดงั กล่าว ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นจะต้องรายงานให้บริ ษทั
ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรื อออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่
มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่ วมกระบวนการตัดสิ นใจในการพิจารณาธุ รกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสี ยงในที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
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Asia Precision Public Company Limited
Chapter 3 Role of Stakeholders
The Company has given importance to the rights of all groups of stakeholders, consisting of such internal ones
as shareholders, employees and executives and such external ones as creditors, customers, suppliers, competitors,
government agencies, society and community, etc. Realizing that supports and comments from all groups of
stakeholders benefit the Company’s operation and business development, the Company will comply with the
applicable laws and requirements to ensure that the rights of such people are well maintained. Besides, the Company
promotes the rights of all stakeholders, political and universal human and non-infringement of intellectual property
and realizes important environmental and social responsibility based on the following guidelines
Shareholders : Treat all shareholders equally; protect shareholders’ benefits; will not violate the shareholders’
right or deprive them of their right; build maximum satisfaction with due regards to the
Company’s sustainable growth; ensure regular and suitable earnings; and uphold the principles of
good corporate governance in doing business.
Employees : Ensure that every employee is fairly and equally treated in terms of opportunities, rewards,
welfare and potential development; recognize that all employees are valuable resources and
are the key to the success of the organization; encourage employees to develop their
knowledge along with moral and ethics in line with the Company’s wish “building good
citizens in gratitude for the homeland.” The Company is determined to develop the
organization into a learning organization, enhance cultural and working environment,
promote teamwork, increase employees’ knowledge and competency for their advancement
and career stability and realized safety and environment, assure them of quality of life and
safety at work, maintain occupational health and environment; fairly and equally pay
attention to opinions and suggestions from employees at all levels.
Customers : Enhance satisfaction and confidence among the customers; be attentive and responsible for
the customers; deliver premium products/services of high quality and safety at reasonable
prices, in compliance with the standards; strictly follow the conditions and agreements with
the customers; upgrade standards of products/services on a continual basis; regularly
maintain good and sustainable relationship with the customers; use the customers’
information for the benefits of the Company and concerned parties.
Business
: Have due regards to equality, equity, fairness and honesty in doing business; protect the
Partners and interests of the partners and creditors by earnestly observing the laws and rules; have code
Creditors
of ethics in doing business, not asking, taking or offering any bribes when doing business
with the partners; respectfully follow the agreed conditions; have fair treatment of the
creditors including punctual debt settlement; ensure that collateral assets and other
conditions under contracts are correct, complete and meet the principles of good corporate
governance; report to the business partners and creditors in advance if the Company is not
able to follow the obligations stated in the contracts and collaborate in making a solution.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (The Role of Stakeholders)
บริ ษ ัทได้ให้ความส าคัญต่ อสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ไม่ ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั หรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน
เป็ นต้น โดยบริ ษ ทั ตระหนัก ดี ว่า การสนับ สนุ นและข้อ คิ ดเห็ น จากผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ กกลุ่ ม จะเป็ นประโยชน์ ใ นการ
ดาเนิ นงานและการพัฒนาธุ รกิจของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้สิทธิ
ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ได้คานึ งถึ งสิ ทธิ ของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้
ปฏิ: บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และไม่กระทาการใดๆ อัน
เป็ นการละเมิ ดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนมุ่ งมัน่ ที่ จะสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ด
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดยคานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้
ผลตอบแทนที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งยึดมัน่ การดาเนิ นธุ รกิจตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
พนักงาน
ปฏิ: บตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
การพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่า และเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ โดยส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีความรู ้ในการทางานควบคู่ไป
กับการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามปฏิธานของบริ ษทั ที่กาหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี ทดแทนคุณ
แผ่นดิ น” ดังนั้นจึ งมุ่งเน้นการเสริ มสร้ างให้พนักงานมี วินัย สามัคคี เสี ยสละ คุ ณธรรม และ
กตัญญู และมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทางาน ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่ คงในอาชี พ พร้อมให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชี วิต
และความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟั งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกัน
ลูกค้า
มุ:่งมัน่ สร้ างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรั บผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ลูกค้าจะต้องได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่ งครั ด มี การพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้ สู งขึ้ นอย่างต่ อ เนื่ อ ง รั กษา
สัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามา
ใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คู่คา้ และเจ้าหนี้
ค:านึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และมีความซื่ อสัตย์ในการดาเนิ นธุ รกิจ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกติกาที่กาหนด
ร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ ตลอดจนการปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่างๆอย่าง
เคร่ งครัด และมีการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ อย่างเป็ นธรรม รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา การ
ดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไป
ตามหลักการกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยจะมี การรายงานคู่ ค า้ และเจ้าหนี้ ล่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
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Competitors

: Treatment of business competitors shall be in compliance with international principles
under the law on trade competition practice; uphold the rule on fair competition; not
discriminate against others in entering the business; not tarnish competitor’s reputation by
accusation or giving false information or act in any manner that is an unfair treatment in
competition.
Public Sector : Give importance to transparency and take into account honesty when making transactions
with government agencies and the officials alike to avoid any acts that may lead to improper
undertaking and conflicting with the good governance principles; deny any forms of bribing
the state officials for the Company’s convenience or business interests.
Community,
Have
: a policy to conduct the business with responsibility toward the community, society
Society and
and environment with due regards to safety, quality of life, and natural resource
Environment
conservation; promote efficient use of energy; be aware of quality of life of the community
and society as well as the impacts from the manufacturing sector on the environment;
ensure that any actions or decisions of the Company relating to its production and business
conduct are lawful and comply with the rules and regulations or standards; encourage the
employees to have sense of responsibility toward the community, society and environment,
and cooperate in the activities arranged by the community where the Company is located.
Stakeholders can communicate their opinions, complaints or notifications of irregularities or anything that may
affect APCS through the following channels:
1. www.asiaprecision.com ;
2. email address : audit_committee@asiaprecision.com ;
3. email address : ind_dir@asiaprecision.com ;
4. sent to : ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Secretary / Administrative Department
700/331 Moo 6, Donhualor Sub-district, Muang Chonburi District, Chonburi 20000.
Related organizations will handle those opinions, complaints or notifications of irregularities and pass them
to the Audit Committee and eventually Board of Directors for final decision.
Chapter 4 Disclosure and Transparency
The Company gives importance to accurate, complete, timely and transparent disclosure of both financial and
general information in accordance with the rules of the SEC and the SET, as well as such other information as essentially
affecting Company share price, all of which can influence the decision process of its investors and stakeholders.
Accordingly, company information is disseminated to its shareholders, investors and the public through several channels
including information channels of the SET.
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คู่แข่ง

ภาครัฐ

สังคม ชุมชน
และ
สิ่ งแวดล้อม

ปฏิ: บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ ยวกับหลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกัน
ผูอ้ ื่นในการเข้าร่ วมแข่งขันทางธุ รกิจ ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริ ง หรื อมีการกระทาการใด ๆ ที่ไม่เป็ น
ธรรมต่อการแข่งขัน
ให้: ความสาคัญกับความโปร่ งใส และคานึ งถึงความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการติดต่อทาธุ รกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่ งผลต่อการกระทาที่ไม่
เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริ หารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรื อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั
มี:นโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มการใช้พลังงาน
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชี วิตของชุ มชนและสังคม ตลอดจนคานึ งถึงการ
ดาเนิ นธุ รกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิงานและการตัดสิ นใจ การดาเนิ นการ
ใด ๆ ของบริ ษทั จะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิ ตภัณฑ์และการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ทุ กอย่าง
ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบี ยบหรื อมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่ งเสริ มให้พนักงานมี
จิตสานึ กและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่ วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร

ทั้งนี้ ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสารในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ต หรื อ
เรื่ องที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.asiaprecision.com หรื อ
2. อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
3. อีเมล์ของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@asiaprecision.com หรื อ
4. ส่ งมายังบริ ษทั ที่อยู่
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั / บริ หารทัว่ ไป
เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โดยข้อคิ ดเห็ น ข้อร้ อ งเรี ยน หรื อการแจ้งเบาะแสการทุ จริ ต หรื อ เรื่ อ งอื่ นใด ทางหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องจะ
ดาเนินการตามระเบียบของบริ ษทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั้ง
การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ซึ่ งล้วนมี ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั มี นโยบายที่ จ ะ
เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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In terms of investors’ relationship, APCS has not yet set up a specific organization as activities in such area are not
many. However, Mr. Apichart Karoonkornsakul and Mr. Anurote Nitipornsri, have been assigned to communicate with
institutional investors, shareholders as well as analysts and related public organizations.
The Board of Directors is responsible for financial statements and financial information appearing in the annual
report. The financial statements have been prepared pursuant to the generally accepted accounting standard for Thailand, with
accounting policy appropriately selected and regularly used throughout the operation, including adequate disclosures in the
financial statements. In this regard, the quality of the financial statements and internal control, as well as adequate disclosures in
the notes to financial statements, will be reviewed by the Audit Committee.
Chapter 5 Responsibilities of the Board of Directors
1. Structure of Board of Directors
The Board of Directors is composed of the persons who are knowledgeable, competent and have experience in
the areas that support the development of the Company’s business. The Board plays an important role in supervising,
inspecting and evaluating the results of operations of the Company in compliance with the set plan, as well as running the
business in compliance with the law, regulations and resolutions of the shareholders’ meeting. The Board is obligated to
ensure honesty and morality under the code of conduct of the business, and to oversee the administration conducted by
the management according the set goals and directions for the Company’s and shareholders’ maximum benefits.
(List of Directors and other information about the Board have been displayed under Section 8.1)
One-third of the Board of Directors is represented by independent directors with the purpose of check and balance
for voting on matters for consideration. The Audit Committee has been instituted consisting of three independent directors.
On December 31, 2017, the Board features 9 Director ; 4 independent directors , (Not a shareholder)
 3 executive directors (whom represent major shareholders)
 1 non-executive directors (shareholder)
 1 executive directors (Not a shareholder)
Under the Company’s Articles of Association, at least one-third of the directors must vacate their office by rotation at
each annual general meeting of shareholders, and if the number of directors is not a multiple of three, the nearest number of onethird must retire by rotation. There must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and second years
following the registration of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period
must retire. A retired director may be re-appointed.
The Board of Directors has the policy that the person appointed as Chairman of the Board and the President must not
be the same person in order to clearly delineate the responsibilities in supervisory policies and daily management. Therefore,
duties and responsibilities between the Board of Directors and executives are clearly separated and balanced. The Board of
Directors has the duty to determine policies and supervise the performance of policy level executives, while the executives are
responsible for managing the Company’ operations in compliance with the set policy. Accordingly, the Chairman of the Board
and the President are different persons.
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ในส่ วนของด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานเป็ นการเฉพาะ เนื่ องจากกิจกรรมใน
ดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงมอบหมายให้นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับ
ผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถื อปฏิ บตั ิ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิ น ซึ่ งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์
ให้กบั บริ ษทั โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการ
กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนิ นกิจการของบริ ษทั
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณใน
การดาเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งการกากับดู แลให้การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่ ได้
กาหนดไว้ และก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น (รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษทั และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1)
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทาให้เกิด
การถ่วงดุลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มี จานวน 9 ท่าน แบ่งเป็ น
 กรรมการอิสระ
จานวน 4 ท่าน (ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ น้ )
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 3 ท่าน (อยูใ่ นกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่)
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 1 ท่าน (เป็ นผูถ้ ือหุน้ )
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 1 ท่าน (ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ น้ )
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ง
อย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไร
ก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั มี น โยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการต้องไม่เป็ นบุ คคลเดี ยวกัน
เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงานประจา
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจนและมีการ
ถ่วงดุลอานาจการดาเนิ นงาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงาน
ของผูบ้ ริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่ ผูบ้ ริ หารทาหน้าที่บริ หารงานของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด โดยประธานกรรมการบริ ษทั และ กรรมการผูอ้ านวยการเป็ นบุคคลคนละคนกัน
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The Board of Directors has appointed Company Secretary having the duties and responsibilities in
accordance with the Securities and Exchange Act (name of the company secretary and duties and responsibilities are
provided in Content of Organization Structure. disclosure no. 8.7)
 Delineating of Duties between the Policy Setting and Daily Wok Management
The Board of Directors has clearly delineated the roles and responsibilities of the policy level and the daily
management. The Chairman and the President will be elected by the Board of Directors. The Chairman must not be
assigned as the Chief Executive Officer. But he will be the leader and take key role in making policy decisions
resulting from the Board of Directors’ meeting at which business targets will be considered and defined together with
the management team. The Chairman shall efficiently and effectively lead the Board of Directors’ meetings, support
all directors’ active and independent involvement in the meeting. He will also chair the shareholders’ meetings. The
Chairman of the Board does not get involve in daily management, but he should support and advise the management
team concerning the business through the Chief Executive Officer. The President shall be responsible for managing
the Company within the scope of powers assigned by the Board of Directors (See details of Scope of duties and
responsibilities of the President no.8.6.1)
 The term of office
The term of office for each Director is in line with the Articles of Association without age limit or number of
terms served.
The term of office or period of service of independent directors is not limited. According to the SET’s good
governance principles, the Board should specify that independent directors can serve in the Board maximal 9 years
from the date of first appointment. However, the current four independent directors have not served in the Board more
than 9 consecutive years.
 Holding directorship in other companies
According to the SET’s good governance principles, the Board should allow its directors to serve in
maximal 5 other listed companies, operating proper nature of business.
Today, APCS has not yet limited the number of companies each Director may serve. However, the Board
has separated the policy-making personnel from those handling day-to-day operation.
 Self evaluation by the Board of Directors
The Board has set a policy of evaluation of the Board performance each year with an objective for each
Director to review his/her performance in the past year and to improve the Board’s overall performance. Evaluation
criteria are in percentage points for each heading as follows:
1) More than 85% = Excellent,
2) More than 75% = Very Good,
3) More than 65% = Good,
4) More than 50% = Fair,
5) Less than 50% = Improvement is required.
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริ ษทั และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.7)
 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริ หารงานประจา
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
และการบริ หารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประธานกรรมการไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับ กรรมการผูอ้ านวยการ หรื อเป็ นผูน้ าและมีส่วน
สาคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบายของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้พิจารณาและ
ก าหนดเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ร่ ว มกับ ฝ่ ายจัด การ เป็ นผู น้ าการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริ หารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุนและให้คาแนะนาในการดาเนิ นธุ รกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางกรรมการผูอ้ านวยการอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่
กรรมการผู ้อ านวยการรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การบริ ษัท ภายใต้ก รอบอ านาจที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั (รายชื่ อของกรรมการผูอ้ านวยการ และรายละเอีย ดต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกรรมการผูอ้ านวยการได้
เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.6.1)
 วาระการดารงตาแหน่ง
บริ ษทั กาหนดให้กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยไม่ได้มีการ
จากัดคุณสมบัติในเรื่ องอายุของกรรมการ และไม่ได้จากัดจานวนครั้ งสู งสุ ดของกรรมการที่ ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการใหม่
สาหรับการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริ ษทั ไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ อง ซึ่ ง
แนวปฏิบตั ิที่ดีตามหลักการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยนั้น ส่ งเสริ มให้คณะกรรมการควร
กาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระครั้งแรก โดยปั จจุบนั กรรมการอิสระ จานวน 4 ท่านของบริ ษทั ได้ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี
 การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
แนวปฏิ บ ัติ ที่ ดี ต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ส่ ง เสริ มให้
คณะกรรมการควรกาหนดจานวนบริ ษทั ที่ กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งให้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพ
ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งไม่ควรเกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม ปั จ จุ บ ันนโยบายของบริ ษ ทั ยังไม่ ได้จ ากัดจานวนบริ ษ ทั ที่ กรรมการแต่ละท่ านเข้าไปดารง
ตาแหน่ง ตามแนวคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการ
กากับดูแล และการบริ หารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านได้สอบทานผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองในปี ที่ ผ่านมา ตลอดจนเพื่อช่วย
ปรับปรุ งในการทาหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละ
จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
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The Board of Directors performs self-evaluation on a yearly basis for the Board to review their performance
and problems for further development. Topics of evaluation have been clearly specified to use as norms for
performance evaluation.
The Board’s self-evaluation form features 6 topics, namely, Board structures and qualifications, roles, duties
and responsibilities, Board meeting, duty performance, relationship with the management and self-development and
development of the management.
The Board’s evaluation of the 6 topics shows that their performance exceeds 97.51 percent or excellent.
 Audit Committee's Report
The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements. It assigns the Audit Committee
to review the financial report and make sure that the report is correct and has the quality in compliance with the
generally accepted accounting standards. Disclosure of important information must be adequate and transparent. The
accounting department and/or the auditor will participate in the meeting and submit the report to the Board of
Directors on a quarterly basis. The Board of Directors is responsible for Company consolidated financial statements
and financial information (Report on the Responsibility of the Board of Directors for the Financial Report) as
appeared in the annual report. The financial statements are produced based on the generally-accepted accounting
standards and audited by the auditor. Disclosure of essential information, including financial and non-financial
information, is based on complete and regular facts. (Details Audit Committee's Report are in the enclosure no. 1)
Conflicts of Interest
A conflict of interest policy was defined on the basis that any decision made in the course of business activity
should inure to the best interests of the Company and to avoid any action leading to conflicts of interest. Directors,
executives and employees must review and inform the Company of their relation or linkage with such transaction. The
person relating or linked to the transaction being considered must not participate in the consideration and approval of
such transaction. Connected transactions and transactions in conflicts of interest must be carefully considered in terms
of appropriateness based on the price and same conditions as conducted with outsiders.
Connected transactions and transactions in conflicts of interest carefully considered by the Audit Committee in
terms of appropriateness and in accordance with the rules of the SET will be proposed to the Board of Directors.
The directors and the executives including their spouse and minors are required to report on any change to their
shareholding to the Company and the Office of the SEC in accordance with Section 59 of the Securities and Exchange
Act, B.E. 2535 (1992) within 3 working days following the date of buying, selling, transferring or having been
transferred. The directors, executives, and employees who have known about significant internal information must not
disclose internal information to outsiders or unauthorized persons and must refrain from buying and selling the
Company’s shares for at least one month before the financial statements or internal information are released to the
public, and at least three days after disclosure to the public in order to prevent the abuse of internal information.
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มากกว่า 85%
มากกว่า 75%
มากกว่า 65%
มากกว่า 50%
ต่ากว่า 50%

=
=
=
=
=

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

โดยได้กาหนดหัวข้อในการประเมิ นอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐานที่ จะใช้เปรี ยบเที ยบผลการปฏิ บตั ิงาน
อย่างมีหลักเกณฑ์ สาหรับให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั
ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สรุ ปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดาเนิ นการส่ วนใหญ่จดั ทาได้ มากกว่า
ร้อยละ 97.51 หรื อ ดีเยีย่ ม
 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิ น และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงิ นอย่างมี คุณภาพและถูกต้องตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั อย่างโปร่ งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่าย
บัญชีและ/หรื อผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และ
ไม่ใช่การเงิน ดาเนิ นการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ (รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1)
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสิ นใจใดๆ
ในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิ ดเผยรายการที่เป็ น
ผลประโยชน์ที่ขดั กันให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณา
การเข้าทาธุ รกรรมต่างๆ กาหนดให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่ วมการพิจารณา
และไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุ รกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และรายการที่ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ซึ่ งหมายรวมถึ ง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
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 Internal Control
The Board of Director Company gives importance to efficient supervision and internal control at both
executive and operational levels. Internal control system is the key mechanism to assure the management in mitigating
business risks. It enables efficient business operations by appropriately allocating resources to achieve the set targets,
guards against asset loss due to corruption, ensures accuracy and creditability of financial statements, guides the
employees toward compliance with the relevant laws and regulations, and protects the shareholders’ capital.
Therefore, the obligations, duties and authority for operatives and executives have been clearly defined in writing. The
use of Company assets in meaningful ways is put under control. Delineating of duties among the operatives,
supervisors and evaluators is clear-cut to ensure appropriate check and balance
The Board of Directors has assigned the Audit Committee to review appropriateness and efficiency of the
internal control system, introduced by the management and to prepare and review the control system covering
operation, financial reports, compliance with related legal provisions and regulations, risk management and special
attention to any alerts or abnormal transactions.
APCS has an internal audit unit to handle internal control to make sure that APCS has a proper and adequate
internal control. The internal audit unit is quite independent and to keep checks and balance in proper conditions. The
internal audit unit will come up with an annual audit plan based on risks identified, particularly those affecting APCS
and its financial reports. The Audit Committee will review and approve that annual audit plan. Anything done
according that audit plan shall be reported to the Audit Committee on a quarterly basis.
APCS regularly evaluates adequacy of the control system at least once a year to make sure that the system set
forth may work efficiently. (See details of Scope of Internal Audit no.11)
 Risk Management
The Board during its 1/2015 meeting on February 26, 2015 resolved to set up a Risk Management Committee,
responsible for mapping out APCS’s overall risk management policy, assessing risks and managing those risks as well
as administering those risks to an acceptable level and reporting its performance to the Board of Directors. Before the
establishment of the Risk Management Committee, the Board was responsible for risk management by itself and risks
were kept at an acceptable level.
The risk management policy is prepared to put risks under an acceptable level and to ensure efficient risk
management. APCS has a principle that if risks may obstruct business operation, hard to achieve its business plan,
APCS will have to come up with measures to control those risks and encourage every employee to be aware of risks,
understand the cause of those risks and find a way to cope with those risks. For example, improving work procedures,
properly consuming resources, finding tools to prevent and cut down those risks in order to put those risks under
control. On the contrary, a systematic approach will allow APCS to benefit from new business opportunities, thus
producing additional value to the organization.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหลัง
การเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดู แลและการควบคุ มภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายจัดการในการ
ช่ วยลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ ช่ วยให้การดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยมี การจัดสรรทรั พยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลุ เป้ าหมายตามที่ ต้ งั ไว้ ช่ วยปกป้ อ งคุ ม้ ครองทรั พย์สิ นไม่ ให้รั่ วไหล สู ญ หายหรื อจากการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงิ นมีความถูกต้องน่ าเชื่ อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิ บตั ิตามกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและช่ ว ยคุ ้ม ครองเงิ น ลงทุ น ของผูถ้ ื อ หุ ้น ดัง นั้น บริ ษ ัท จึ ง ได้ก าหนดภาระหน้า ที่ อ านาจการ
ดาเนิ นการของผูป้ ฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน มี การควบคุ มดูแลการใช้
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจาก
กัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึน รวมทั้งได้จดั ทาและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้าน
การดาเนิ นงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
การจัดการความเสี่ ยง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิ ปกติ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษทั เพื่อทา
หน้าที่ ตรวจสอบระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั เพื่ อ ให้ม ั่นใจว่าบริ ษ ทั มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เพียงพอ
เหมาะสม โดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ซึ่ ง
หน่วยงานตรวจสอบจะทาแผนการตรวจสอบประจาปี โดยพิจารณาตามปั จจัยเสี่ ยง ซึ่ งจะเน้นความเสี่ ยงสาคัญต่างๆ ที่จะ
มี ผลกระทบต่อบริ ษทั และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสอบทาน และ
อนุ มตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี ดังกล่าว เมื่อหน่ วยงานตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิงานตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้
เสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
ทั้งนี้ บริ ษทั มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบที่ วางไว้สามารถดาเนิ นไปได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมหัวข้อ 11 ระบบควบคุมภายใน)
 การบริ หารความเสี่ ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ ยง
และบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร รวมทั้งกาหนดแนวทางในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยก่อนจะจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้น คณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งความเสี่ ยงในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้
ทั้งนี้นโยบายบริ หารความเสี่ ยง จัดทาขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อให้การบริ หาร
ความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสี่ ยงใดที่จะเป็ น
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 Board Meeting
Board meeting is convened every 3 months and additional special meetings may be held as necessary. The
Company will issue invitation letters to the Board, complete with the agenda and related documents before the
meeting so the directors have sufficient time to study the information before attending the meetings except in urgent
case. The minutes of the meeting will be recorded and all adopted reports will be kept for reference and examination.
The Company will report its performance to the Board of Directors every month to allow the Board to oversee the
management’s performance regularly in a timely manner.
The Chairman of the Board of Directors and the President will jointly define meeting agenda and consider
which matters should be included in the agenda of a Board meeting. Each director is given an opportunity to suggest
matters for such inclusion.
The Chairman of the Board of Directors as the chairman of the meeting will allow all directors to discuss and
express their opinions openly. The high level executives, as concerned parties, may join the meeting to provide
additional, useful information as well as to directly acknowledge the policy for further action. In voting at a meeting,
the Board of Directors adheres to majority of votes. One director has one vote. The director having conflicts of interest
should not join the meeting and/or vote for the matter thereof. In the event of tie, the meeting chairman should have
another casting vote.
All directors have the right to examine the agenda and other important documents. If independent directors or
members of the Audit Committee have any queries, other directors and the executives must answer to the queries
without delay and as much complete as possible.
In the case that a director disagrees with the meeting resolution, he/she may either ask the company secretary
to record his/her objections, or lodge an objection letter to the Chairman of the Board of Directors.
At each meeting of the Board of Directors, the company secretary will join the meeting and record the minutes
of the meeting and submit it to the Chairman of the Board of Directors for his signature. This record of the meeting
will be proposed to the next meeting for adoption. The company secretary is also responsible for keeping information
or documents for ease of reference. Normally, all members of the Board of Directors will attend the meeting. Except
in case of necessity that they are unable to attend, a notice must be lodged in advance. In addition, the Board of
Directors would encourage non-management directors to have meeting among themselves as necessary to discuss
issues relating to management and to report the results of discussion to the Chief Executive Officer. Details of each
director’s for 2017, attendance are shown no.8.8 remuneration of the board of directors and executives.
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อุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริ ษทั จะต้องมีมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยง
เหล่านี้ พร้อมกับส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ ยง ทาความ
เข้าใจสาเหตุของความเสี่ ยง และดาเนิ นการแก้ไข อาทิ การปรับปรุ งขั้นตอนในการดาเนิ นงาน และการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่ องมือเพื่อช่วยในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้ องกันและลดความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่ งผลให้
บริ ษทั สามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน และมีการนาส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาเป็ น
เร่ งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและ
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูอ้ านวยการเป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระการประชุ มและ
พิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิ ด เห็ น ได้อ ย่า งอิ ส ระ โดยในบางวาระอาจมี ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยเพื่ อ ให้ส ารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุ มและ / หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรื อกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ต้องดาเนิ นการตอบข้อสงสัย
ดังกล่าวอย่างรวดเร็ วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในกรณี ที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริ ษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุม หรื อยืน่ หนังสื อแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริ ษทั ได้
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั้ งเลขานุ การบริ ษ ทั ได้เข้าร่ วมการประชุ มด้วย โดยเป็ นผูบ้ ันทึ ก
รายงานการประชุ ม และจัดส่ งให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมื อชื่ อรั บรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกใน
การสื บค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริ ษทั จะเข้าร่ วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็ น ซึ่ งจะแจ้ง
เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุ ม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ถื อเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี
โอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผูอ้ านวยการทราบถึงผลการประชุ ม ทั้งนี้ การเข้าร่ วมประชุ มของ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่านสาหรับปี 2560 ปรากฎในข้อ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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 Remuneration
The Company has put in place an appropriate remuneration policy for the Board of Directors and its executives
taking into account the Company’s performance and compatibility with other companies in the same industry, as well
as at a level suitable for each director’s duties and responsibilities. Remuneration is in the form of allowance, and/or
salaries and bonuses.
Remuneration to Directors and subcommittee members
The meeting in the 2017 Annual General Meeting approved remuneration to the Board of Directors and Audit
Committee. Details of the remuneration and payment conditions are shown in 8.8 Remuneration to Directors and
management
Remuneration to Managing Director and executives
APCS is careful about proper remuneration to their executives, a competitive rate with other organizations in
the same industry in order to retain quality executives with APCS. Executives assigned with additional duties and
responsibilities will receive additional remuneration in compliant with the additional duties and responsibilities.
 Director and Executive Development
The Board of Directors has a policy to provide training and knowledge to the directors involved in the
Company’s corporate governance system, consisting of directors, Audit Committee members and Company
executives, etc. in order for continued development and visitation company’s factory at least 1 time per year and
collaboration altogether with the Directors and Executives . In the event of changing a director or appointing a new
director, the Company will prepare documents and information useful for his/her works, as well as introduction the
Company’s profile, nature of business and business framework to the new director.
9.2 Committees
The Board of Directors has set up the following committees: Audit Committee, Executive Committee, Risk
Management Committee and Compensation and Recruitment Committee.
As the Board has set in place 4 committees to share the Board’s load:
1. Audit Committee,
2. Executive Committee,
3. Recruitment and Compensation Committee
4. Risk Management Committee
The four committees have been set up to handle each particular matter for the Board. Each
committee’s roles, duties and responsibilities are elaborated in Part 2, Section 8: Organizational Structure.
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 ค่าตอบแทน
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึ งถึงผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และความสอดคล้องกับธุ รกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ และผูบ้ ริ หารแต่ละคน โดยอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรื อ เงินเดือน และ โบนัส
ค่ าตอบแทนกรรมการ และค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2560 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฎในข้อ 8.8 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่ าตอบแทนกรรมการผู้อานวยการและผู้บริ หาร
บริ ษทั ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยเป็ นอัตราที่
แข่งได้ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกัน เพื่อที่ จะดูแลและรั กษาผูบ้ ริ หารที่มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริ หารที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการมี นโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ แก่กรรมการ
ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มี
เอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุ รกิจ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีคณะอนุ กรรมการ จานวน 4 คณะ เพื่อทาหน้าที่ แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาหรื อรั บทราบ ซึ่ งคณะกรรมการชุ ดย่อ ยดังกล่าวมี สิ ท ธิ ห น้าที่ ตามที่ ได้กาหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 8 เรื่ องโครงสร้างการจัดการ)
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9.3 Selection of Directors and Executives
 Board of Directors and President
In 2017 the Company has no Nomination and Remuneration Committee. In the selection of
qualified persons to take office as directors or executives as follow:1. Shareholders and / or major shareholder of each group. Qualified according to the relevant
committee of independent directors and executive officers of the Company jointly nominate a
qualified, experienced and will consider the potential importance to the skills. Experience is
essential to the business of the company.
2. Shareholders of the Company Nominate to the Nominating Committee For election as directors of
the company. The company is scheduled to report to the shareholders for at least 3 months before
the end of the period.
3. Database of the Institute of Directors of Thailand.
4. The external consultants.
The directors who have been nominated. The Nominating Committee will consider the following;
1) Have qualifications in accordance with the Public Limited Companies Act, the Securities and
Exchange Act, regulations of the Securities and Exchange Commission and SET, and the
Company’s corporate governance policies;.
2) Have knowledge, expertise, and experience in various fields that will benefit and add value to
the Company’s operations.
3) Have characteristics that will support and promote the corporate governance in order to add
value to the Company; perform duties with accountability, care and loyalty and fully
committed to the work..
The selection and appointment of directors shall be in accordance with the Articles of Association of the
Company. The appointed directors must be endorsed by the meeting of the shareholders. The resolution of the meeting
shall be made by majority votes of the shareholders who are present and have voting right which Articles of
association as follows;
1. The Board of Directors is composed of not less than five directors appointed by the meeting of the
shareholders. Not less than half of the total directors shall have residence in the Kingdom.
2. The meeting of the shareholders shall elect directors according to the following criteria and methods:
(1) Each shareholder has the number of votes equal to the number of shares held;
(2) Each shareholder may use his or her votes to elect one or more directors. If many directors are to
be elected, he or she must use all of his or her votes. He or she may not divide his or her votes
among more than one candidate at any one time.
(3) Candidates with the greatest number of votes and all runners up are elected directors, based on the
number of directors needed at that time. In the event that the last director position to be filled is met
with more than one qualified candidate winning equal numbers of votes, the Chairman of the
meeting is the final arbiter.
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อานวยการ
ในปี 2560 บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดย
1. ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ และ/หรื อ ตัวแทนผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ ข องแต่ ละกลุ่ ม ผูท้ รงคุ ณวุฒิตามสายงานที่
เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมกันเสนอรายชื่ อบุคคลที่มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสาคัญต่อผูม้ ีทกั ษะ ประสบการณ์ที่มีความจาเป็ นต่อ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั
2. ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เสนอชื่อบุคคล ต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั โดยบริ ษทั จะมีกาหนดเวลาแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้ นงวดบัญชี
3. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
4. บริ ษทั ที่ปรึ กษาภายนอก
ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริ ษ ัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ กฎของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2) มี ค วามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายในสาขาวิ ช าชี พ ต่ า งๆ ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริ ษทั
3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุ นและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวัง และความซื่ อ สั ต ย์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั มี จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลง
มา มี ค ะแนนเสี ย งเท่ ากันเกิ น จ านวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี หรื อ จะพึ งเลื อ กตั้งในครั้ งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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3. At each annual general meeting of shareholders, one-third of the total directors are due to vacate the
office. If the number of directors cannot be divided by three, the closest number to one-third shall apply.
The method for vacating directors from office in the first and second year after the Company’s
registration is by drawing lots. In the following years, the directors who are in office the longest shall
retire. The retiring directors may be re-elected as the directors for another term.
4. Any director desiring to resign shall submit his/her resignation letter to the Company. The resignation
shall take effect on the date of submission.
The director who resigned under paragraph one may inform the Registrar under the law on public
company of his/her resignation.
5. In the case where the directors retire due to reasons other than a retirement by rotation, the Board may
select and propose names of qualified persons not having prohibited qualifications according to the law
on public company limited and the securities and exchange law as a replacement at the next Board
meeting. Except when the remaining terms of the directors are less than two months, the person
appointed as replacing director may take office for the remaining period of the director he replaces.
The Board’s resolution under paragraph one must consist of votes made by not less than threefourths of the existing directors.
6. The annual general meeting of shareholders has the right to terminate directorship of any director before
his completion of term of service by not less than three-fourths votes of the shareholders who attend the
meeting in person and have the rights to vote, and hold total shares of not less than half of the shares held
by the shareholders who are present at the meeting and have the rights to vote.
 Independent director
At least one-third of the members of the Board of Directors shall be independent directors. The Board of
Directors or the meeting of shareholders (as the case may be) shall appoint independent directors as members of the
Board of Directors. The Company has the policy to appoint at least one-third of the members of the Board of Directors
from independent directors and there shall be three independent directors sitting in the Board.
The criteria and procedures for appointing independent directors are according to the criteria and procedures
for appointing the Board of Directors. General qualifications of the persons nominated as independent director shall be
considered from qualifications and prohibitive characteristics as prescribed in the Public Limited Companies Act and
the Securities and Exchange Act, including relevant notifications, rules and/or regulations. The independent directors
must hold education degree, expertise, working experience and other suitable qualifications for consideration and
appointment by the meeting of the shareholders. In the case that any independent director has vacated the office before
his completion of term of service, the Board of Directors may appoint qualified independent director in replacement.
The person appointed as replacing director may take office for the remaining period of the director he replaces.
The Board of Directors set out qualifications of independent directors as follows;
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3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสามโดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่ งลาออกตามวรรคหนึ่ ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่ งมี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
 กรรมการอิสระ
บริ ษทั กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น (แล้ว แต่ ก รณี ) เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระ เข้า ร่ ว มใน
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มี นโยบายแต่งตั้งกรรมการอิ สระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษทั โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่
จะมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบี ยบที่
เกี่ ยวข้อง โดยกรรมการอิ สระจะมี คุณวุฒิการศึ กษา ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ การทางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้
หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั มี ขอ้ กาหนดเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
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1) Not own shares exceeding 1% of total shares with voting right in the Company, the parent company,
the Company’s subsidiaries, associated companies, major shareholders or persons with controlling
power including shareholding of that independent director’s related persons;
2) Not get involved in management as a director, either in the past or at present, not be an employee or
corporate advisor receiving a regular salary, or having controlling power of the Company, subsidiaries,
associated or related companies, or a major shareholders or persons with controlling power, except having
retired from such work for not less two years before being appointed as an independent director;
3) Not relate by blood or by law such as being parents, spouse, siblings and children, including children’s
spouse of the executives or a major shareholder of the Company, person with controlling power, or person
who will be nominated as an executive or person with controlling power of the Company or its subsidiaries;
4) Have no business relationship with the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder of the
Company, person with controlling power, in the manner that may obstruct the exercise of independent
judgment; not being, either in the past or at present, a major shareholder, or person with controlling power
of the person who has business relationship with the Company, subsidiaries, associated, or a major
shareholder, or person with controlling power of the Company, except having retired from such work for
not less two years before being appointed as an independent director;
5) Not be, either in the past or at present, an auditor of the Company, subsidiaries, associated, or a major
shareholder, or person with controlling power of the Company; not being a major shareholder, person
with controlling power or partner of an audit company to which the auditor of the Company,
subsidiaries, associated, or a major shareholder, or person with controlling power of the Company is
attached, except having retired from such work for not less two years before being appointed as an
independent director;
6) Not be, either in the past or at present, a provider of professional services which shall include legal
advisory service or financial adviser whose service fees are more than Bt. two million per year obtainable
from the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder, or person with controlling power of the
Company. It shall include the major shareholder, person with controlling power or partner of that provider
of professional service, except having not involved in such manner for not less than two years before
being appointed as an independent director;
7) Not be a director appointed to represent the director of the Company, major shareholder, or shareholders
having related with the Company’s major shareholders;
8) Not operate the same business which is competitive with the businesses of the Company or its
subsidiaries, or not be a major partner in partnership company, or a director involved in management, an
employee or corporate advisor receiving a regular salary, or holds more than 1.0% shares of total shares
with voting right in other company which operate the same business which is competitive with the
businesses of the Company or its subsidiaries;
9) Not employ any other characteristics which make him incapable of expressing views independently
concerning the Company’s business operations.
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1) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ทั้ง นี้ ให้นับ รวมการถื อ หุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พ น้ จากการมี ล ัก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ได้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้เ ข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอิสระ
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ี อานาจควบคุม
หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
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Independent directors shall examine and declare their independency at least once a year, which will be
attached to the Directors Profile Report at year-end in line with the submission of Annual Disclosure Statement Form
(Form 56-1) and the Annual Report of the Company.
 Audit Committee Members
The Board of Directors or the shareholders’ meeting (as the case may be) shall appoint at least three
members of the Audit Committee to perform the duties of the Company’s Audit Committee. Each member must be an
independent director and not be a director assigned by the Board of Directors to make decisions in business operations
of the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder, or person with controlling power of the Company.
He/she shall not be a director of the Company, parent company, subsidiaries and subsidiaries of the same level in
particular a listed company. Members of the Audit Committee must be qualified in accordance with the law on
securities and exchange including notifications, rules and/or regulations of the SET that set out qualifications and
scope of work of the Audit Committee.
There shall be at least one member of the Audit Committee who has knowledge and experience in accounting
and/or finance in order to review and judge the reliability of the financial statements and the ability to perform other
duties as member of the Audit Committee. Mr. Sompote Wallayasewi is knowledgeable and experienced enough to
review the credibility of the financial statements.
 President
The Board of Directors is empowered to select a President. Appointment of the President must be approved
by the Board. The President is empowered to recruit and appoint persons who possess knowledge, ability and
experience relevant to the business as the Company’s employees. However, an appointment of the chief or responsible
person for internal audit and control must receive prior endorsement from the Audit Committee.
 Executives
The Company has the policy to select its executives from persons who possess knowledge, ability and
experience relevant to the business. Selection shall be in accordance with the human resource management regulation.
Approval must be sought from the Board of Directors/or the Board’s authorized persons.
9.4 Supervision of subsidiary and affiliate companies
On December 31, 2017, APCS has 4 subsidiaries which in the domestic. four APCS executive directors
have been appointed to manage.
APCS has a policy of sending its representatives to serve as directors according to the shareholding
proportion and attend shareholders’ meeting as well as casting votes according to the direction, set forth by the
APCS’s Board.
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ทั้งนี้ กรรมการอิ สระจะตรวจสอบและรั บรองคุ ณสมบัติความเป็ นอิ สระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้ นปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ และต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่
เป็ นกรรมการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบต้องมี คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ น
การบัญชีหรื อการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาหน้าที่
อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ โดยนายสมโภชน์ วัยละเสวี เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ทางานทางด้านการเงิน มีความรู ้
ความเข้าใจเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 กรรมการผู้อานวยการ
คณะกรรมการสรรหามีนโยบายที่จะสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยการแต่ ง ตั้ง กรรมการอ านวยการต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท กรรมการ
ผูอ้ านวยการได้รับมอบหมายให้เป็ นผูบ้ รรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุ รกิจของ
บริ ษทั เข้าเป็ นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรื อผูร้ ั บผิดชอบเกี่ ยวกับงานด้านการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 ผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายที่จะสรรหาผูบ้ ริ หารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ โดยดาเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลและจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั /หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 4 แห่ ง โดยเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศ มี กรรมการผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั จานวน 4 ท่าน เข้าไปร่ วมบริ หารงาน
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารงาน ตลอดจนการส่ งตัวแทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการตามสัดส่ วนการถือหุ น้ และ
เข้า ร่ ว มประชุ ม ในฐานะผูถ้ ื อ หุ ้น โดยผูแ้ ทนของบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ตามแนวทาง หรื อ ทิ ศ ทางที่
คณะกรรมการได้พิจารณาไว้
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9.5 Treatment of Insider Information
The Company has set rules and regulations enforcing directors, executives, employees and contract
employees to keep the Company’s secret and internal information confidential. They are prohibited from disclosing
the Company’s secret or internal information for their own or other persons’ benefits, either directly or indirectly, and
whether or not any benefits will be given to them. They are also prohibited from trading or transferring the Company’s
securities using the secret and/or insider information, and/or conducting any juristic act, by using the secret and/or
insider information that may cause damage to the Company either directly or indirectly. Directors, executives,
employees and contract employees who have access to the Company’s insider information must not make use of that
information that has not yet been disclosed to the public. All persons concerned are also prohibited from trading the
Company’s shares within one month before quarterly and annual financial statements are publicly disclosed. These
rules are also applicable to the spouse and under-aged children of the directors, executives and employees.
Besides, the Company has notified the directors and executives about the duty to report their holding of
PJW shares, and the holding of PJW shares by their spouse and under-aged children, as well as any changes thereof,
to the Office of the Securities and Exchange Commission pursuant to Section 59 and the penalties under Section 275
of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535 (1992).
The Company has set disciplinary penalty in case of any person’s use of internal information for personal
benefits, or disclosure thereof that may cause damage to the Company. The penalty for violation of or failure to
comply with the regulations may range from verbal warning, written warning, probation, or termination of
employment by dismissal, removal or discontinuation of employment, as the case may be.
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9.5 การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรื อข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ไม่นาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่ผูอ้ ื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทา
การซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน และ/หรื อเข้าทานิติกรรมอื่น
ใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร พนัก งานและลู ก จ้า งซึ่ งอยู่ใ นหน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ ข้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท ต้อ งไม่ ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ทั้งนี้ ขอ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษทั ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรั บผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
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9.6 Auditor's remuneration for the 2015 - 2017
Year
2017

Detail
1. Audit Fee (The Group Company)
2. Non-Audit Fee
- Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion
certificate (The Group Company)
Total

2015

2016

802,000

1,010,000

60,000

80,000

862,000

1,090,000

Paid in
2017
864,000

Paid in
2018
216,000

-

60,000

864,000

276,000

In 2017, Mr.Jadesada Hungsaprurk, Certified Public Accountant Registration No.3759 from Karin Audit
Co., Ltd. Mr.Jadesada Hungsaprurk was the APCS auditor. He served as APCS’s auditor for just one year.
The auditor or persons or business enterprises related to the auditor or audit office in which the auditor is
working for is no relations with APCS* and its subsidiaries, executives, major shareholders or persons involved with
those personnel.
* Persons or business enterprises related to the auditor or audit office in which the auditor is working for refer to:
1) The auditor’s spouse or children still depending on the auditor,
2) Enterprises under the audit office’s control, or controlled by the audit office and enterprises under control of the
same audit office, directly or indirectly,
3) Enterprises under significant influence of the audit office,
4) Partners or equivalent of the audit office,
5) Spouse and children still depending on the persons in 4),
6) Enterprises that the auditor, persons in 1), 4) or 5) has control authority or significant influence, directly or
indirectly.

9.7 Compliance with good governance principles in other aspects
 Code of Conduct
The Board of Directors is committed to correct and fair business operation, having mapped out Code of
Conduct in writing, sharing with every employee for them to comply with. The Code of Conduct is aimed to ensure
transparency, fairness, responsibility towards stakeholders, social and environmental responsibility, which have been
trained and communicated to employees in the organization. The Code of Conduct reflects value and direction to
which every employee is led: respect and compliance with the law, conflict of interest, use of inside information,
keeping certain information confidential, internal control and audit, receiving from and giving presents, properties or
benefits to someone, intellectual property, information technology and communication, political rights and neutrality,
treatment to employees, accountability to stakeholders and channels of complaints in case of violation against the
Code of Conduct. APCS has made known its Code of Conduct among employees for them to comply with. (See such
information in www.asiaprecision.com)
In 2017, there was no complaint about violation against the Code of Conduct to the Audit Committee.
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558-2560
งวดบัญชี
รายละเอียด

ปี 2558

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
2. ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
-ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รวม

ปี 2559

802,000

1,010,000

60,000
862,000

80,000
1,090,000

ปี 2560
จ่ ายในปี
จ่ ายในปี
2560
2561
864,000 216,000
864,000

60,000
276,000

ผูส้ อบบัญชี ปี 2560 ของบริ ษทั คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 3759 ของ บริ ษทั
กริ นทร์ ออดิท จากัด โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
ของบริ ษทั * และบริ ษทั ย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
*

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ให้รวมถึง
1). คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
2). กิจการที่มีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสานักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
สานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
3). กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
4). หุน้ ส่ วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
5). คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงอยูใ่ นอุปการะของบุคคลตามข้อ 4)
6). กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม 1) 4) หรื อ 5) มีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่นๆ
 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ การดาเนิ นธุ รกิจที่ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาหนดจรรยาบรรณ
ธุ รกิจ (Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ ให้แก่พนักงานเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย คานึงถึงสังคม
และสิ่ งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่ อสารภายในองค์กรในรู ปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อน
ให้เห็ นถึ งค่ านิ ยม และแนวทางปฏิ บตั ิ งาน ที่ พนักงานทุ กคนพึงปฏิ บตั ิ ตน และปฏิ บ ัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่
กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปั ญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร สิ ทธิ และความ
เป็ นกลางทางการเมือง การปฏิบตั ิต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และช่องทางการร้องเรี ยนการพบ
เห็นผูก้ ระทาผิดจรรยาบรรณธุ รกิจ โดยบริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว (สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asiaprecision.com)
โดยในปี 2560 ไม่มีผรู ้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับกระทาผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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10. Corporate Social Responsibility (CSR)
10.1 Overall Policy
The Company has operated its business by focusing on sustain profits or certain value continuously for more
than 20 years based on the corporate motto “Aiming at creating good citizens and gratitude to their homeland”. Such
determination is not only an idea, wish, or requirement of the Company, but also includes implantation of “goodness”
to all personal. The 5 required qualifications of good persons, then, has been determined; comprised of discipline,
unity, sacrifice, moral and gratitude. They have been implemented among the owner, management, and employees by
conducting many activities during working hours and overtime to optimize time value and budget. In addition to build
up good persons pursuant to the Company’s determination, these activities can also support society simultaneously.
According to the Company’s code of conduct, the missions are determined as follows;
1. Determination of Business Operation
1.1 Trust in goodness of people as their quality
The Company is aware that all employees are valuable resource with high competency and goodness for
society. Thus the Company focuses on integral human resource development according to the Royal speech of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand and the corporate motto
“Aiming at creating good citizens and gratitude to their homeland”.
The Company is committed not to be only an organization
where requires for economic benefits and living but also a value and efficient organization to support Thailand’s
wealth and happiness.
The Company focuses on human resource development under the belief that “efficient performance comes
from the employees who are happy and have high royalty to the Company”. Thus, it attempts to create employees’
awareness on level up their skills for successfulness in career path, including taking care of health, safety,
environment, and development of work life quality continuously.
If the most of organizations nationwide concern in implanting and supporting of people’s goodness, they can
invest only sincerity and best wish to get invaluable benefits for society and organization.
1.2 Sustainable development to step up to the world class
The Company is committed to develop itself along with society to grow up sustainably. We plan to learn for
development of human resource management and development system by enhancing organization’s strength,
including development of society and community in dynamic trend and technology by sharing knowledge and
technology with them.
1.3 Engagement in code of conduct
The Company shall treat all stakeholders fairly and equitably by respecting on human rights and benefits of
all stakeholders without selective action, including enhancing all employees to engage in goodness for benefits of
society and the nation.
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
กว่า 20 ปี ที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นกิจการมุ่งสู่ กาไรอันแท้จริ ง หรื อคุณค่าแท้จริ ง ด้วยการประกาศปณิ ธานหลักที่ใช้ใน
การดาเนิ นงาน คือ "มุ่งสร้ างคนดี แทนคุณแผ่นดิ น" เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดอีกประการหนึ่ งขององค์กร โดยปณิ ธานของ
บริ ษทั ดังกล่าว มิได้เป็ นเพียงความคิด ความปรารถนา หรื อการเรี ยกร้ องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ได้พยายาม
ปลู กฝั ง "คุ ณธรรมความดี " ให้กับบุ คลากรด้วยการร่ วมกันกาหนดคุ ณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี " อัน
ประกอบด้วย วินัย สามัคคี เสี ยสละ คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิ บตั ิร่วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการ ที มผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณที่มีให้เกิด
ประโยชน์อย่างสู งสุ ด โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้ นอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มในด้านบุคลากรให้เป็ นคนดี ตามปณิ ธาน
ของบริ ษทั ที่ ต้ งั ไว้แล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มในด้านการช่วยเหลือสังคมไปพร้ อมกัน โดยตามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จของ
บริ ษทั ได้กาหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
1. ปณิธานในการดาเนินธุรกิจ
1.1 เชื่ อมัน่ ในคุณค่ าของความดีงาม ซึ่งเป็ นคุณภาพของคน
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าพนักงานทุกคน เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิง่ มีความสามารถและเป็ นคนดีของสังคม โดยบริ ษทั
มุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตามปณิ ธานสู งสุ ด
ของบริ ษทั คือ "มุ่งสร้ างคนดี แทนคุณแผ่ นดิน"
บริ ษทั มุ่งที่จะเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริ มสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่ คัง่ และ
เป็ นสุ ขอย่างแท้จริ ง มากกว่าเป็ นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกาไรเท่านั้น
บริ ษทั จึ งมุ่งเน้นการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยเชื่ อว่า "ผลงานที่ ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ ทางานอย่างมี
ความสุ ขและมี ความภักดี ต่อองค์กรอย่างจริ งใจ" สิ่ งเหล่านี้ มาจากการดู แลให้บุคลากรมี กาลังใจมี ความตื่ นตัวในการ
ยกระดับทักษะวิชาชี พ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ ใจสุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง
หากสถานประกอบการนับแสนทัว่ ประเทศหันมาร่ วมกันปลู กฝั ง ส่ งเสริ มบุ คลากรให้ต้ งั อยู่ในความดี และ
ประพฤติปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง การส่ งเสริ มดังกล่าวแทบจะไม่ตอ้ งลงทุนเป็ นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริ งใจ
และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่ งทั้งหมดนี้ ก็จะส่ งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้
1.2 พัฒนาอย่ างยัง่ ยืนเพื่อก้ าวสู่ ระดับโลก
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเอง ร่ วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยการเรี ยนรู ้ที่จะปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารจัดการ และพัฒนาบุ คลากร และร่ วมกับการมี ส่วนช่ วยในการพัฒนาสังคมและชุ มชน ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริ มองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ เทคโนโลยีให้กบั สังคมและชุมชน
1.3 การปฏิบัติโดยยึดมัน่ ในหลักจริยธรรม
บริ ษ ัท จะปฏิ บ ัติต่อ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย อย่างเท่ า เที ย มกัน โดยยึด หลัก ในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทั้งส่ งเสริ มพนักงานให้ยดึ มัน่ ในความดีงามเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ
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1.4 Transparency and verifiability
The Company’s business is operated based on integrity and fairness with efficient and verifiable management
system under international standard, including the systems of risk management, environmental management, work-life
quality and safety management. All processes will be done transparently and verifiably at any time.
10.2 Social and Environment Contribution Activities
The Company uses the above determination as a framework for conducting social responsibility activity.
The following activities were done in 2017.
1. Fair Operating Practices
The Company engages in taking carefulness on operation, management, and action based on the concept of
fairness, code of conduct, discipline, unity, sacrifice, moral and gratitude. Thus, it encourages the employees to have
integrity and reliability on others during performing work. The guidelines are set fairly for the employees in all levels
to perform accordingly and present in the code of conduct in the topic of fair operation. For more details, please visit
our website at www.asiaprecision.com.
The Company determines the code of conducts for the Company, the Chairman of Executive Committee, the
Executive Committee, and the management, including the employees’ practices based on the business ethics. In the
past, the Company has never subjected to any case caused by lack of business ethics.
2. Anti-Corruption
The Company gives importance to and is aware of any troubles caused by corruption. The Board of
Directors, thus, has conducted the anti-corruption policy according to the resolution of the Company’s Board of
Directors’ Meeting No. 5/2013 dated November 13, 2013. and revised that anti-corruption policy at least once a year
so that APCS and its subsidiaries may have the same understanding and practices, as well as announced common
intention of anti-corruption in all types. The anti-corruption policy can be summarized as follows;
 Anti-corruption policy
The Company’s directors, management, officers, and employees as well as middlemen, agents,
advisors or sub-contractors are prohibited from performing any actions that are related to dishonesty and/or corruption
in all types for either direct or indirect benefits of themselves, their family, their friends, and any related persons;
whether they are in the capacity of a receiver, provider, or persons who offer a bribery, both cash or non-cash, to
public authorities or private organizations, with which the Company contacts or has business. In addition, the
Company is committed to strictly complying with the anti-corruption policy.
 Notification of clue or corruption can be done through various channels as follows;
- The Audit Committee’s e-mail address: audit_committee@asiaprecision.com; or
- The Company’s website (“receipt of complaints” tab)
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1.4 มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั จะเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเป็ นธรรม มีการจัดระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และตรวจสอบได้ โดยการบริ หารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริ หารจัดการความเสี่ ยง ระบบการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ระบบการบริ หารจัดการคุณภาพชี วิตในการทางานและความปลอดภัย โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการทุกขั้นตอน
ด้วยความโปร่ งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
10.2 การดาเนินงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคม และสิ่ งแวดล้อม
ปณิ ธ านในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามที่ ก ล่ า วมานั้น เป็ นกรอบที่ บ ริ ษ ทั ใช้เ ป็ นแนวทางในการดาเนิ น เรื่ อ งความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งในปี 2560 บริ ษทั ได้ส่งเสริ มเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน ซึ่ งสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการระมัดระวังการดาเนินงาน บริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิบนพื้นฐานของความ
เป็ นธรรมโดย ยึดหลักจริ ยธรรม ที่พึงยึดมัน่ วินยั สามัคคี เสี ยสละ คุณธรรม กตัญญู โดยส่ งเสริ มให้พนักงานมีความ
ซื่ อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้บริ ษทั ได้วางแนวทางการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมเพื่อให้พนักงานทุก
คนทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน โดยได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ในเรื่ องของการ
ดาเนิ นงานอย่างเป็ นธรรม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asiaprecision.com
โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้กาหนดถึงจรรยาบรรณของบริ ษทั จรรยาบรรณของประธานและ
กรรมการบริ หาร จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร การปฏิบตั ิตนของพนักงาน ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั บริ ษทั ไม่เคยมี
คดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ขาดความเป็ นธรรมแต่อย่างใด
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ได้เห็ นความสาคัญ และตระหนักถึ งปั ญหาที่ เกิ ดจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้
กาหนดนโยบายต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชันขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2556 เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน
2556 และได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มี
ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบตั ิเดียวกัน รวมถึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ
ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
 นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางาน
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อ
ทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่เป็ นตัว
เงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที่บริ ษทั ได้ดาเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด
 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนการทุจริ ต
- อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
- เว็บไซต์ของบริ ษทั (หัวข้อ แจ้งเบาะแส)
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 Measures to protect and maintain confidentiality of a complainant
The Company will keep confidential the name, address or any information indicative of the complainant or
the person giving information as well as the information provided by the complainant or the person giving information. Access
to the said information will be limited to only the persons responsible for investigating complaints, who have no conflicts of
interest in such issues.
In addition, the Company publishes anti-corruption policy on various channels such as the Company’s
website, the Company’s information board, etc. In 2017, there was not any notification to the Audit Committee regarding
corruption action or any action that caused some disadvantage to the Company. For more details, please visit our website at
www.asiaprecision.com.
Furthermore, in 2015 the Company jointly with other private organizations formed a Collective Action
Coalition (CAC) against corruption and irregularities, initiated by the government and the Office of the National Anti-Corruption
Commission jointly with 8 other organizations, namely, Thai Chamber of Commerce, Thai Institution of Directors (IOD),
International Chambers of Commerce, Association of Thai Registered Companies, Thai Bankers’ Association, Federation of
Thai Capital Market Organizations, Federation of Thai Industries, and Tourism Council of Thailand. In addition, APCS
conducted a self-evaluation of its anti-corruption measures. The evaluation results are now under final approval from the IOD.
3. Respect for human rights
The Company conducts its business based on awareness of respecting for human rights, thus the Company’s Board of
Directors includes this topic in the code of conduct by categorizing as follows;
 Privacy
The Company is aware of personal right and freedom protection to avoid disclosing or transferring of personal data;
such as biography, employee profile, work experience, health information, or other privacy information; to other irrelevant
persons which may cause some damage to information’s owner. Infringement of other’s information is subjected to disciplinary
action, except in the case that such action is done for responsibility, comply with law, or public benefits. Guidelines for privacy
protection are as follows;
a. The Company shall protect personal data that are in possession or under preservation of the Company;
b. Disclosure or transferring of employees’ personal data publicly can be done only after receipt the employee’s
approval;
c. The Company shall limit disclosure and usage of employees’ and relevant persons’ information.
 Equitable Treatment
The Company is aware of equity in human rights. It provides fair treatment to all relevant persons and avoids selective
treatment caused by similarity or difference; whether in physical, mind, nationality, region, gender, age, education, or other
issues. The following practices are set as guidelines for the employees;
1. The employees must treat on another with respect and give honor.
2. Recruitment and performance appraisal must be done correctly and fairly.
3. While being on duty, please avoid giving opinion in relation with difference in physical or mind, race,
nationality, region, gender, age, education, or other topics that can bring to some conflict.
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 มาตรการคุม้ ครอง และรักษาความลับ
บริ ษทั จะปกปิ ดชื่ อ ที่อยู่ หรื อข้อมูลใดๆ ที่ สามารถระบุตวั ผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรั กษา
ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ โดยจะจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนิ นการตรวจสอบ
เรื่ องร้องเรี ยนเท่านั้น ทั้งนี้ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องที่ร้องเรี ยน ต้องไม่ใช่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ ต ไว้บนช่องทางการสื่ อสาร อาทิ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั
ป้ายติดประกาศของบริ ษทั โดยในปี 2560 ไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาอันทุจริ ต หรื อการกระทาอันใดที่ส่งผลเสี ยต่อ
บริ ษทั มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asiaprecision.com
นอกจากนั้นในปี 2558 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่ งเป็ นโครงการที่รัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปราบการทุจริ ตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) ร่ วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ยัง
ได้เข้าร่ วมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการรอผลการรับรองการ
เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ตระหนักถึงการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้บรรจุเรื่ องนี้ ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษทั โดยแบ่งเป็ นดังนี้
 ความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ถือว่าสิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคล ต้องได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้การเปิ ดเผย หรื อ
การถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติพนักงาน ประวัติการทางาน ประวัติสุขภาพ หรื อข้อมูลส่ วนตัวอื่นๆ ไปยัง
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของบุคคลอื่นใด ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั
เว้นแต่ได้กระทาตามหน้าที่โดยสุ จริ ต หรื อตามกฏหมาย หรื อเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานที่อยูใ่ นความครอบครองหรื ออยูใ่ นการดูแลรักษาของบริ ษทั
2. การเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่ สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูน้ ้ นั
3. จากัดการเปิ ดเผยและการใช้มูลส่ วนตัวของพนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั นั้น
 การปฏิบัตทิ เี่ ท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิ ในความเป็ นมนุษย์เท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อผูเ้ กี่ยวข้องด้วยความเป็ นธรรม ไม่
เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรื อความแตกต่างไม่วา่ จะทางกาย หรื อจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใด โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานด้วยความดีความชอบ ต้องดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
3. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายหรื อจิตใจ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นที่นาไปสู่ ความขัดแย้ง
4. ช่วยกันสอดส่ องดูแลไม่ให้เกิดการกดขี่ ข่มเหง และการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมเมื่อได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่
เป็ นธรรม มีช่องทางการสื่ อสาร หรื อการให้คาปรึ กษา เพื่อทาความเข้าใจเมื่อเกิดการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม
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4. All people should help monitoring to prevent other from oppressing and unfair action. The Company has to
provide some communication channel or consultation for any employee who receives unfair treatment.
5. Give honor and respect on other’s opinion.
 Political Activities
The Company is politically neutral and will not take any action in concentrating or supporting any political party or
person who has political power.
The Company is aware of employee’s rights and freedom, including supports them to exercise their political rights
such as election or being political party membership without limitation, enforcement, or guide. The following practices are set as
guidelines for the employees;
1. Avoid being a member or representative of political party; or a member of local government such as provincial
administration, sub-district administration; or not perform any action which can make other misunderstand that
the Company relates, supports, or concentrates in political activity or political party.
2. Avoid giving opinion on other’s political opinion in workplace or during working hour which can
generate some conflict.
3. Be careful for receipt of money or operate its business with politician or any person who has
relationship with a politician.
4. Avoid wearing the Company’s uniform or wearing any dress which can cause misunderstand that the
Company’s employees perform duty in relation to politic or political party.
In addition to political action specified in the code of conduct, this content is also included in anti-corruption
policy. The Company defined the meaning of “political support” as follow;
Political support means providing of cash, properties, or any other privileges, including places
(accommodation, resting area, meeting place, or venue) for the purpose to facilitate political party, politician, or any
person who relates with politic; to support a policy of any political party, default action, or any action that conflict to
law, constitution which can have bad effect on community, society, nation; including to support conflict in society,
directly or indirectly.
The anti-corruption policy determines good practices for the Company’s directors, management, officers,
and employees as well as middlemen, agents, advisers or sub-contractors as follow;
"6. Our group of companies does not support any political parties, directly or indirectly. Subsequently,
directors, management, staff or employees as well as middlemen, agents, advisers or sub-contractors shall not get
involved with political activities inside the Company and not use the Company’s resources to perform such action.
The Company is politically neutral, thus we support people to comply with law and democracy. (Payment or
reimbursement has to followed well-established procedures. If not following those procedures, payment won’t be
made.”
Hence, all people in our organization will be informed clearly about political action and political support
rules which are parts of anti-corruption policy. For more details, please visit our website at www.asiaprecision.com.
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5. ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
 การดาเนินงานด้ านการเมือง
บริ ษทั วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาใดๆอันเป็ นการฝักใฝ่ หรื อสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรื อผู ้
หนึ่งผูใ้ ดที่มีอานาจทางการเมือง
บริ ษทั ตระหนักถึงความเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพในการใช้สิทธิ ทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้ง หรื อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่จากัดสิ ทธิ บังคับ หรื อชี้นา โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. หลีกเลี่ยงการเข้าเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง หรื อตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรื อการเป็ น
สมาชิกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. หรื อไม่แสดง การกระทาใดๆ ที่ทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
ว่า บริ ษทั เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรื อฝักใฝ่ ทางการเมือง หรื อพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทางานหรื อในเวลางานอันอาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางความคิด
3. ระวังในการรับเงิน หรื อประกอบธุรกิจร่ วมกับนักการเมืองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กับนักการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแต่งกายด้วยเครื่ องแบบพนักงาน หรื อแต่งกายในลักษณะที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพนักงาน
บริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ
นอกจากนั้นการดาเนิ นงานทางด้านการเมืองตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจแล้ว ในเรื่ องนี้ยงั ถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ได้กาหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไว้ดงั นี้
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิ ทธิ ประโยชน์อื่นใด หรื อสถานที่เพื่ออานวยความ
สะดวก (สถานที่พกั สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย การกระทาอันมิ ควร หรื อการกระทาใดที่ขดั ต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่ งส่ งผลเสี ย
ต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่วา่ จะโดยทางตรง หรื อโดยทางอ้อม
และตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง
รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ดังนี้
"6. กลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ มี แ นวทางให้การช่ วยเหลื อ ทางการเมื อ งแก่ พรรคการเมื อ งใด ไม่ ว่าจะโดยทางตรง หรื อ
ทางอ้อม ดังนั้นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่ม
บริ ษทั ต้องไม่กระทาการอันใดที่ เกี่ ยวข้องกับการเมื องภายในกลุ่มบริ ษทั และไม่ ใช้ทรั พยากรใดของกลุ่มบริ ษทั เพื่อ
ดาเนิ นการดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เป็ นองค์กรที่ยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย (ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั มี ข้ นั ตอนตามระเบี ยบที่กาหนด หาก
ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้)"
ดังนั้นบุคลากรในองค์กรได้รับรู ้เกี่ยวกับมาตรการดาเนิ นงานทางการเมือง และการช่วยเหลือทางด้านการเมือง
ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของนโยบายการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ตอย่ า งชั ด เจน ทั้ง นี้ สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.asiaprecision.com
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4. Fair treatment for labor
The Company is aware that all employees are valuable resource for business operation and driving business
to achieve the target. Thus the Company is committed to develop quality of life for employees, including provide
compensation and non-finance allowance fairly and equitable. Key concerns to perform fair treatment for labor are as
follows;
a. Respect for human rights during work
The Company has conducted the policy regarding respect for human rights containing in the Company’s
code of conduct and publish in various communication channel. In addition, the Company has established “Good life
with happiness” project that composts of the committee elected by employees. The committee of this project has
responsibilities as follows;
1. Consult with employer to set up employee’s allowance;
2. Provide consultancy and suggestion to employee regarding employee’s allowance;
3. Monitor, control, review an arrangement of employee’s allowance;
4. Propose some useful opinion and guideline for an arrangement of employee’s allowance to the
Welfare Committee.
The committee of this project has 1 year working term.
b. Provide protection in social and working condition for employees
The Company has established work regulations in accordance with the Labor Act B.E. 2541 (1998).
The Company’s work regulation is reference to the following practices;
 Employee’s recruitment and placement;
 Normal working days and working hour/ holidays and regulations of absent;
 Overtime work and holiday work;
 Leave day, regulations of taking leave, and authorization;
 Discipline and disciplinary action;
 Complaint;
 Safety, health, and fire protection;
 Get harmful or sick from work;
 Unemployment and compensation payment.
Human resource department of the Company is subjected to inform all work rules and regulations
to new employees before employment.
c. Protect for occupational health and safety
To enhance employees to work with safety and good health, the Company has conducted the policy
regarding safety, health, and fire as a guideline for employees’ performance and a framework for related
organizations. The contents of this policy can be categorized as follows;

Page 93

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นทรัพยากรสาคัญที่ทาให้กิจการสามารถดารงต่อไป และเป็ นแรงขับเคลื่อนที่ช่วย
ให้กิจการดาเนิ นธุ รกิจเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดี รวมถึง
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่น ที่นอกเหนื อจากตัวเงินอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยการปฏิบตั ิต่อแรงงาน
บริ ษทั ได้คานึงถึงเรื่ องสาคัญดังนี้
1. การเคารพสิ ทธิในการทางานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายเกี่ยวกับการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุ รกิจ (Code of
Conduct) ของบริ ษทั และได้เผยแพร่ ตามช่องทางการสื่ อสารต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ นอกจากนั้นบริ ษทั ยังได้
จัดตั้ง "โครงการอยู่ดี มี สุข " ขึ้ น คณะกรรมการของโครงการ เป็ นตัวแทนของพนักงาน ซึ่ งเกิ ดจากการเลื อ กตั้งของ
พนักงานทุกคน โดยคณะกรรมการของโครงการ ทาหน้าที่ดงั นี้
1. ร่ วมหารื อกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คาปรึ กษาหารื อ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสาหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์สาหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน
ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการ มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
2. ให้ ความคุ้มครองทางสั งคม การคุ้มครองสภาพการทางานของลูกจ้ าง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามที่พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 กาหนด ซึ่ งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน มีขอ้ ปฏิบตั ิอาทิ เช่น
 การจ้างและการบรรจุพนักงาน
 วันทางาน เวลาทางานปกติ / วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
 การทางานล่วงเวลา และการทางานวันหยุด
 วันลา หลักเกณฑ์การลา และอานาจในการอนุญาต
 ระเบียบวินยั และการลงโทษทางวินยั
 การร้องทุกข์
 ความปลอดภัยและสุ ขภาพ และการป้องกันอัคคีภยั
 การประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วย เนื่องจากการทางาน
 การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และการจ่ายค่าชดเชย
ทั้งนี้ หน่ วยงานทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั จะแจ้งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานให้พนักงานใหม่ได้
ทราบก่อนการรับเข้าทางาน
3. ให้ ความคุ้มครองสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย และมีสุขภาพพลานามัยดี บริ ษทั จึงได้มี
นโยบายด้านความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัย และอัคคีภยั เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนของพนักงาน และเป็ นกรอบ
สาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิยดึ ถือ โดยแบ่งเป็ น
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1. Regulations of health & safety and fire protection, which are contained in the work regulations, will
be used as a guideline for employees’ performance.
1. Safety at work: it is referred to employee’s responsibilities to be performed during work to
reduce the chance of accidients ; such as keeping equipment, machine, and workplace clean;
clearing any obstruction out of working area; and wearing of safety equipment or harm
protection equipment.
2. Health support and health care: such as keep things, appliance, and place clean according to the
Company’s regulations; including join body checkup program as per the schedule.
3. Fire protection: all employees are required to attend training course about using of fire
extinguisher and first aid equipment as provided by the Company.

2. Regulations on safety promotion policy: those can be used as the Company’s framework to enhance
safety, such as to reduce lost time injury to be zero, to reduce working risk to be in acceptable level,
encourage employees to join some activity and training course to develop their knowledge and
increase work-life quality.
In 2017, there was lost time injury of 3 employees and no lost time injury of 5 employees
from total working day 275 days, or about 4,400 hours.
In addition, the Company reiterated with its staff to always bear in mind safety. Throughout
the year, 2017, the Company held the following activities to promote safety:
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1. ข้อกาหนดว่าด้วยเรื่ อง ความปลอดภัยและสุ ขภาพ และการป้ องกันอัคคีภยั ซึ่ งบรรจุอยูใ่ นระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบตั ิตาม แบ่งหัวข้อได้
ดังนี้
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการทางาน โดยเป็ นข้อกาหนดที่กล่าวถึงหน้าที่ของพนักงานที่
ต้อ งปฏิ บ ัติ ต นในระหว่า งเวลาท างาน เพื่ อ ลดอัต ราการเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการท างาน
ยกตัวอย่างเช่น รักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องจักร และสถานที่ทางาน อย่าให้มีสิ่ง
กีดขวางจนทาให้เกิ ดความไม่สะดวกในการทางาน การใช้หรื อสวมใส่ อุปกรณ์ หรื อ
เครื่ องป้องกันอันตรายที่กาหนดไว้ นอกจากนั้นภายใต้ขอ้ บังคับเดียวกันนี้
2. การส่ งเสริ มและรักษาสุ ขภาพ ยกตัวอย่างเช่น การรักษาความสะอาดสิ่ งของ เครื่ องใช้
หรื อสถานที่ ที่บริ ษทั ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามระเบี ยบที่ กาหนดไว้ การรั บตรวจ
ร่ างกายตามที่บริ ษทั ได้กาหนด
3. การป้ องกันอัคคีภยั พนักงานทุกคนจาเป็ นต้องเข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้
เครื่ องดับเพลิง และเครื่ องมือที่ใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามที่บริ ษทั ได้จดั ขึ้น

2. ข้อกาหนดว่าด้วยนโยบายส่ งเสริ มด้านความปลอดภัย สาหรับใช้เป็ นกรอบแนวทางปฏิบตั ิของ
บริ ษทั เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น การลดอุบตั ิเหตุในการทางานถึงขั้น
หยุดงานให้เป็ นศูนย์ การลดความเสี่ ยงอันตรายจากการทางานให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ การจัด
ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรม และโครงการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาความรู ้ และส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
ทั้งนี้ ในปี 2560 มีอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานในระหว่างปฏิบตั ิงานถึงขั้นหยุดงาน จานวน
3 คน และอุบตั ิเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน จานวนทั้งสิ้ น 5 คน โดยบริ ษทั มีวนั ทางานทั้งสิ้ น
จานวน 275 วัน คิดเป็ นชัว่ โมงการทางานทั้งสิ้ น ประมาณ 4,400 ชัว่ โมง
นอกจากที่ ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้เน้นให้พนักงานทุ กคนต้องตระหนักถึ ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินอยูส่ ม่าเสมอ โดยตลอดปี 2560 บริ ษทั ได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มความปลอดภัยในหลายด้านผ่านหลายโครงการ เช่น
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 A Morning Talk Program, in which the Safety and Environment Section offered
knowledge about safety, occupational health and environmental management to the
employees every morning for about 15 minutes. The safety and environment staff
scheduled a monthly meeting with every section, at least once a month to highlight
safety. The contents were adjusted according to each section.
 A monthly Safety Promotion Program was initiated to provide knowledge, understanding
and awareness to employees at every level so that they might realize the significance of
safety, prevention of an accident and occupational health. By that way, employees would
be more confident at work. Activities in the programs included, getting employees to
answer questions related to safety, occupational health and environment.

 A Traveling Safety Program was introduced to promote safety for employees’ traveling
through such activities as a safety motorcycle riding, wearing a safety helmet; traveling
safely during the New Year’s holidays to cut down the accident rates. In addition,
employees who travelled in a bus, provided by the factory were ensured with safety as
the buses were under a proper monthly preventive maintenance program.

 “Asia Zero Accident” is a campaign to implant awareness and attitude towards safety, promoting employees
to participate in activities to learn and be careful about safety, starting from each and every employee at their
workplace, encouraging them to strictly comply with safety regulations and instructions and to learn to
protect themselves from possible dangers and risks and to encourage employees to join hands in keeping
their workplace clean in order to avoid an accident or make it zero accident.
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 โครงการมอร์ นิ่งทอล์ก (Morning Talk) เป็ นโครงการที่ทางหน่ วยงานความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อม ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับความปลอดภัย ชี วอนามัย และการจัดการสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั กับพนักงาน ในทุกเช้าของวันทางาน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่ งจัดตารางอบรมใน
1 เดื อนให้พบปะกับ พนักงานแต่ ละหน่ วย อย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ ง และปรั บเนื้ อหาให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การทางานของแต่ละหน่วยงานนั้น
 โครงการส่ งเสริ มความปลอดภัยประจาเดือน (Safety Promotion) เป็ นโครงการที่ให้ความรู ้
ความเข้าใจ และสร้างจิ ตสานึ กให้กบั พนักงานทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ความปลอดภัย การป้ อ งกัน อุ บ ัติ เ หตุ แ ละชี ว อนามัย รวมถึ ง การสร้ า งความมั่น ใจให้ กับ
พนักงานขณะทางาน โดยได้จดั กิจกรรมผ่านโครงการดังกล่าว เช่น การให้พนักงานร่ วมกัน
ตอบคาถามเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม

 โครงการความปลอดภัยด้านการเดินทาง เป็ นโครงการที่ส่งเสริ มเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การเดินทางให้กบั พนักงาน ผ่านหลายกิจกรรมที่จดั ขึ้น อาทิเช่น กิจกรรมขับขี่จกั รยานยนต์
ปลอดภัย ร่ วมใจสวมหมวกกันน็ อ ค กิ จ กรรมปี ใหม่ สั ญ จรปลอดภัย ร่ วมใจลดอุ บ ัติเ หตุ
นอกจากนั้นสาหรับพนักงานที่นงั่ รถรับส่ งโรงงาน บริ ษทั ได้มีโครงการเกี่ยวกับการตรวจเช็ค
สภาพรถยนต์ ตามรอบเป็ นประจาทุกเดือน

 โครงการเอเซี ยอุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ (Asia Zero Accident) เป็ นโครงการสร้างเสริ มทัศนคติและ
ปลูกจิตสานึกในเรื่ องของความปลอดภัย โดยการส่ งเสริ มสนับสนุนให้พนักงานเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรม เพื่อให้เกิดความตระหนัก รับรู ้ และเกิดจิตสานึกในเรื่ องของความ
ปลอดภัย โดยเริ่ มจากตัวของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงาน หรื อการเรี ยนรู ้ในการป้องกันตนเองจากอันตรายและ
ความเสี่ ยงต่างๆในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน และเป็ นการร่ วมมือร่ วมใจกันรักษาความสะอาดของ
พื้นที่ปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุลดอุบตั ิเหตุให้เป็ นศูนย์
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 “Completely Check Completely Find-out” or CCCF is an activity to encourage every employee to find
where in their workplace is dangerous. It’s the duty of every employee to find out and correct it in order to
prevent an accident. By this way, employees are kept alert of possible dangers and they have to try to
prevent an accident – figuring out the cause to prevent a bad result.

5. Consumer Responsibility
The Company is committed in customer’s satisfaction and confidence by taking good care and responsible
for customers and providing good quality and safe products in reasonable price according to defined standard. In
addition, the Company will also comply with terms and condition of the agreement entered into by the Company and
customer, along with developing higher standard of products and services continuously, keep good and sustainable
relationship with customers seriously and regularly, including not use customers’ information for the Company’s or
alliance’s benefits.
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 โครงการ CCCF (Completely Check Completely Find-Out) เป็ นกิจกรรมการค้นหาอันตราย
ทัว่ ทุกจุดของโรงงาน โดยเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องเป็ นคนค้นหาและทาการ
แก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นการตระหนักให้พนักงานรู ้ถึงจุดเสี่ ยงและหาแนวการ
ป้องกันแก้ไข ซึ่ งเป็ นการป้องกันที่สาเหตุก่อนเกิดอุบตั ิเหตุโดยความร่ วมมือจากพนักงาน
ทุกคน

5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้องได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
รวมทั้งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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6. Environmental Conservation
The Company operates its business based on the corporate motto "Quality brings honor Unity raise
productivity Be friendly with environment”. Thus, the Company realizes environmental impact in every production
process, then, hire outsource company to measure the levels of air quality, water quality, and noise level annually (For
more information, please see in Section 2 Clause: environmental impact)
The Company has a proper waste management system, aiming to minimize waste discharge out of the
factory premises and comply with environmental management standards and related laws, such as water quality and
air quality standards of Industrial Estate Authority of Thailand. In the past, the Company has operated its business by
complying with rules and regulations of relevant party. In addition, the Company has sponsored environmental
management until achieving the certification of environmental management standards, ISO 14001.
The Company has set an energy and resource conservation policy to encourage employees to be aware of
energy conservation and resource saving, including sharing some idea about energy saving or increase productivity so
that the Company can reduce manufacturing cost in term of energy. In 2017, the Company continued with energysaving activities from the previous years in 2 main aspects as follows.
1. Energy conservation and reasonable use of natural resources in the production process:

 The Company introduced the Reverse Osmosis System (RO) to filter some water for drinking. The
RO system generated brine, deemed to be clean but couldn’t be drunk. The Company, then, reused
the brine for filling fan fogger instead of tap water.
 APCS joined a Clean Technology (CT) campaign, which was introduced by the Department of
Industrial Promotion. The Clean Technology means the way to improve or modify production
process or products to efficient use of raw materials, energy, and natural resource, including
minimize waste or no waste to reduce pollution at source. This also includes change of raw
material type, reuse, and recycle which can conserve environment along with reduce production
cost. APCS has improved its wastewater management system to an aeration system for better
treatment efficiency. By this way, chemical usage and wastewater treatment charges have been cut
down.
 In terms of energy saving, APCS set the air compressor appropriate to the application for power
saving and reduction of carbon dioxide release.
2. Energy reduction on general operations:
 APCS implanted in its employees about reasonable use of water to reduce water consumption.
APCS installed water meters in many areas in addition to the production line, for metering water
consumption. The target was set and notified to responsible persons in each area so that they could
jointly discuss to reduce water consumption to meet the Company’s target or even less than the
target.
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6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
"คุณภาพคือศักดิ์ ศรี สามัคคีเพิ่มผลผลิต เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม" เป็ นหลักสาคัญในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ดังนั้นในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริ ษทั จะคานึ งถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม โดยจัดให้มีหน่วยงานเอกชนเข้ามา
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า และตรวจวัดระดับเสี ยง เป็ นประจาทุกปี (รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในข้อ 2 เรื่ อง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม)
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการ เรื่ องการปล่อยของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่จะลดการปล่อยของ
เสี ยให้ได้มากที่สุด และปฏิบตั ิเป็ นไปตามมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มาตรฐานคุณภาพ
น้ า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ของการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย โดยในการดาเนิ นกิจการที่ผา่ นมา บริ ษทั ปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งก าหนด และบริ ษ ัท ยัง ส่ ง เสริ ม ให้ มี แ นวทางการจัด การ และการปฏิ บัติ ก ารด้า น
สิ่ งแวดล้อมจนได้รับมาตรฐาน ISO 14001 : 2004
นอกจากนี้ บ ริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการอนุ รักษ์พลังงานและทรั พยากร เพื่ อให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกัน
ตระหนักถึงการอนุ รักษ์พลังงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และร่ วมกันคิดให้เกิดการลดการใช้พลังงาน หรื อการ
เพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้ดาเนิ นโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่ อง
จากปี ที่ผา่ นมา แบ่งเป็ น 2 ด้านดังนี้
1. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่าในกระบวนการผลิตสิ นค้า :
 บริ ษทั ได้นาระบบกรองน้ า รี เวอร์ ส ออสโมสิ ส (Reverse Osmosis System หรื อ RO) มาใช้ในน้ า
เพื่อการบริ โภค โดยในกระบวนการกรองน้ าระบบรี เวอร์ ส ออสโมสิ ส จะเกิดน้ าทิ้ง (Brine) ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นน้ าที่สะอาด แต่ใช้เพื่อการบริ โภคไม่ได้ บริ ษทั ได้พฒั นานาน้ าทิ้งส่ วนนี้ กลับไปใช้ใน
พัดลมไอน้ าแทนการใช้น้ าประปา
 บริ ษทั ยังได้เข้าร่ วมโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology หรื อ CT) ซึ่ งเป็ น
โครงการของกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม โดยโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด นั้น หมายถึง
การปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิตหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วตั ถุดิบ พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้เปลี่ยนเป็ นเสี ยน้อยที่สุด หรื อไม่มีเลย
จึงเป็ นการลดมลพิษที่แหล่งกาเนิ ด ทั้งนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การใช้ซ้ า (Reuse) และ
การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่ งเป็ นการช่วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตไป
พร้อมกัน โดยบริ ษทั ได้ทาการปรับปรุ งระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบเติมอากาศเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการบาบัดน้ าเสี ยได้ค่าตามมาตรฐานหรื อน้อยกว่า เพื่อลดปริ มาณความสกปรกในน้ าและลด
การใช้สารเคมีและลดค่าบริ การบาบัดน้ าเสี ยได้อีกด้วย ในเรื่ องของการอนุรักษ์พลังงาน
 บริ ษ ัท ได้ท าการปรั บ ตั้งความดัน ของเครื่ อ งอัดอากาศให้เหมาะสมกับ การใช้ง าน เพื่ อ ท าให้
ประหยัดการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และลดการก่อก๊าซคาร์ บอนไดออกไซต์
2. ด้านการลดใช้พลังงานในกระบวนการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป :
 บริ ษทั รณรงค์ปลูกฝังพนักงานในเรื่ องการใช้น้ าอย่างรู ้คุณค่า เพื่อร่ วมกันลดปริ มาณการใช้น้ า โดย
บริ ษ ทั ได้เริ่ ม ติ ดตั้งมาตรวัดน้ าในแต่ละพื้นที่ การใช้งานที่ นอกเหนื อ จากสายการผลิ ต โดยวัด
ปริ มาณการใช้น้ า และกาหนดเป้ าหมาย พร้อมทั้งรายงานให้ผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้ทราบ
และร่ วมกันหาวิธีการลดปริ มาณการใช้น้ า เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อน้อยกว่าที่กาหนด
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 APCS has been campaigning to reduce power consumption among employees. For example, all the
air-conditioners are turned off 30 minutes before the lunch break (11.30 hrs.) or office closing time
(16.45 hrs.). Temperature is set at 25-26 degrees Celsius and fans off if nobody is there.


All the T8, T5 fluorescent tubes in the factory have been replaced with LED lamps to increase lighting, have longer
service hours and of course save energy in addition to reduce release of carbon dioxide to the atmosphere.

 In addition, the Company determined that all staff sorted waste by category so that it could be
reused or processed a correct method of waste disposal.
APCS was conferred with an Industrial Certificate for Green System, Level 3 from the Ministry of Industry on
September 2, 2016 – an environmental administration and operation standard to ensure that APCS takes good care of
its pollution prevention in its production process.
7. Society or Community Development
APCS realizes the significance of society, environment and employees by regularly conducting activities related
to human resource development, environmental conservation, and social repayment.
In 2017, APCS held the following social responsibility activities:
 Society
APCS also initiated a “Volunteer Project” to encourage employees to participate in social engagements or
community development , for instance, presenting gifts to the disable at the Holy Redeemer School, Pattaya and
giving them lunch; collecting waste at tourist destinations, especially Bang Saen Beach; growing mangrove forests in
Chon Buri Province. Some 50 employees joined that activity.

Employees
The Company has supported and encouraged its staff to learn and gain additional skills along with virtue and
moral standards in line with the corporate motto “Aiming at creating good citizens and gratitude to their homeland,” to
implant in them the sense of “discipline, unity, sacrifice, moral and gratitude,” foundations for staff development for
happiness and efficiency, which will lead to strong organization foundation. The Company has promoted capable and
good personnel through the following activities:
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 บริ ษทั ได้รณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริ ษทั ได้กาหนดเวลาในปิ ดแอร์ 30 นาที
ทั้งก่อนพักเที่ยงเวลา 11.30 น. และก่อนเลิกงาน เวลา 16.45 น. ปรับตั้งอุณภูมิเครื่ องปรับอากาศ
ให้เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซี ยส และการปิ ดไฟ-พัดลมทุกครั้งเมื่อมีการ ไม่ใช้งาน
 การเปลี่ยนหลอดไฟ จากเดิมใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8,T5 โดยเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ทัว่ ทั้ง
โรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มความสว่าง ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ประหยัดพลังงาน และยังช่วยใน
เรื่ องลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซต์ในบรรยากาศ
 บริ ษ ัท ได้มี ร ะบบการจัด การกากอุ ต สาหกรรม และขยะมู ล ฝอยในโรงงาน โดยก าหนดให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะตามประเภท เพื่อนากลับมาใช้ซ้ า และการกาจัดขยะได้
ถูกวิธี
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับหนังสื อรับรองอุตสาหกรรมสี เขียวระดับที่ 3 ระบบสี เขียว (Green System) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบตั ิการด้านสิ่ งแวดล้อม จึงเป็ น
เครื่ องรับประกันระบบการดูแลป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริ ษทั ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุ มชน หรื อสั งคม
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและพนักงานเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากร การรักษาสิ่ งแวดล้อม และการตอบแทนสังคม อย่างสม่าเสมอ
ปี 2560 บริ ษทั ได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ แบ่งเป็ นแต่ละด้าน ดังนี้
 ด้ านสั งคม
บริ ษทั ได้ริเริ่ ม “โครงการเอเซี ย จิตอาสา” เพื่อสนับสนุ นให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือสังคม
หรื อ ช่ วยชุ มชนรอบๆ บริ ษ ทั เพื่ อ เป็ นการพัฒนาชุ มชนในบริ เวณใกล้เคี ยง เช่ น กิ จกรรมท าดี เพื่ อ พ่อ จัดขึ้ นที่ จังหวัด
สมุทรสาคร กิจกรรมทาดีชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จังหวัดตาก กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม และกิจกรรม
เลี้ยงเด็กยากจนไร้ที่พ่ งึ เป็ นต้น โดยมีพนักงานเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 50 คน

 ด้ านพนักงาน
บริ ษทั ส่ งเสริ มและพัฒนาให้พนักงานมีความรู ้และทักษะในการทางานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
ตามปณิ ธานของบริ ษทั ที่ กาหนดว่า “มุ่งสร้ างคนดี แทนคุณแผ่นดิ น” โดยมุ่งเน้นการเสริ มสร้ างให้พนักงานให้มี “วินัย
สามัคคี เสี ยสละ คุ ณธรรม และกตัญ ญู ” ซึ่ งเป็ นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ วิถีแ ห่ งความสุ ข
ประสิ ทธิ ภาพ และนาไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งที่รากฐานขององค์กรอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั จะสร้างบุคลากรให้เป็ นคน
เก่งและคนดีผา่ นกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
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A. Unity…Sacrifice: The Company has encouraged its employees to make some social contributions to
the public and sponsored them to have a sense of happiness for offering some returns to their birthplace.
 “Homeland Development Fund” This is the project in which APCS has encouraged its staff to
be grateful to their homeland. APCS would prepare a bag filled with consumer products, a
blanket and other things required in daily life for the staff to carry to their birthplace during the
New Year’s or Songkran’s holidays to present to the poor and needy in their birthplace. Some
415 employees have joined this program.

 “Sports Meet” is another project in which employees are encouraged to have social and recreational
activities together to strengthen their relationship. APCS sponsors such sports competitions as football,
badminton, ping pong and Petong.

B. Goodness : To instill goodness and develop behavior in daily life requires nurture, repeated
instructions and constant motivation. The Company has therefore encouraged the staff at all levels as well as senior
executives to study “HM the King’s speeches and instructions In 2017, as many as 224 employees attended a session
to hear the King’s speeches and instructions. In addition, APCS had the staff line up and sing the national anthem
before the Thai flag before work once a week. Employees were encouraged to meditate some 5 minutes and hear HM
the King’s speeches.
They are some of the activities to implant goodness and ethics to employees. Another program was
merit-making in the month each employee’s birthday fell. APCS provided alms and foods for the employees to offer
to the monks in the month of their birthday. Some 750 employees participated in that program. On special Buddhist
occasions, a senior Buddhist monk was invited to offer a preaching to the employees.
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ก. สามัคคี...เสี ยสละ บริ ษทั สนับสนุ นให้พนักงานบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ส่ งเสริ มให้พนักงานได้
สัมผัสความสุ ขจากการเป็ นผูใ้ ห้ตอบแทนถิ่นฐานบ้านเกิด ยกตัวอย่างเช่น
 “โครงการกองทุนพัฒนาบ้ านเกิด” เป็ นโครงการที่บริ ษทั ส่ งเสริ มความเป็ นผูใ้ ห้และความกตัญญูต่อถิ่น
ฐานบ้านเกิดของพนักงาน โครงการดังกล่าวบริ ษทั จะจัดชุดเครื่ องอุปโภค บริ โภค ผ้าห่ ม และของใช้ที่
จาเป็ นเพื่อให้พนักงานนากลับไปให้ผยู ้ ากไร้ ในโอกาสที่เดินทางกลับไปเยีย่ มบ้านช่วงวันหยุดปี ใหม่และ
วันหยุดสงกรานต์ โดยมีพนักงานเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 415 คน

 โครงการชมรมกีฬา เป็ นโครงการที่ บริ ษทั จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่ วมกัน มุ่งเน้นการ
สร้ างความสามัคคี และพนักงานมี กิจกรรมที่ ผ่อนคลาย โดยบริ ษทั ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล
แบตมินตัน ปิ งปอง และเปตอง

ข. คุณธรรม การจะทาให้คุณธรรมฝังแน่นอยูใ่ นจิ ตใจและพัฒนาเป็ นพฤติกรรมดาเนิ นชี วิตปกติตอ้ งอาศัย
การปลูกฝั งตอกย้ าข้อคิดและแรงบันดาลใจดี ๆอยู่เสมอ บริ ษทั จึ งส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับ ตลอด
จนถึงผูบ้ ริ หารทุกคนได้มีโอกาสศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” ปี 2560 มี
พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมเรื่ องพระบรมราโชวาท จานวน 224 คน นอกจากนั้นบริ ษทั ยังได้จดั ให้มี
การเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนการทางาน อาทิตย์ละ 1 วัน โดยได้ให้พนักงานร่ วมกันทาสมาธิ แผ่เมตตา
ประมาณ 5 นาที รับฟังการอ่านพระบรมราโชวาท และกล่าวคาปฏิญาณอย่างหนักแน่นและมีพลัง เพื่อให้
พนักงานทุกคนได้ร่วมกันทางานอย่างตั้งใจ
และหลายกิ จกรรมที่ บริ ษทั มุ่งเน้นปลูกฝั งคุณธรรมให้กบั พนักงาน เช่ น โครงการทาบุ ญใส่
บาตรในเดือนเกิด โดยบริ ษทั จะจัดชุดของใส่ บาตรให้กบั พนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ ร่ วมกันใส่ บาตร
ทาบุญร่ วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 750 คน และในโอกาสวันสาคัญทางศาสนาจะมี
การนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมะให้พนักงานฟังด้วย
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C. Gratitude : The Company has implanted in employees moral awareness in several forms such as
happy family project, children love employees (on Children’s Day), The love child scholarships for the children of
employees with good grades. The staff of the child's academic performance. Participants were 31 people, promotion of
gratitude on Father’s and Mother’s days, aiming to promote gratefulness and good wishes to one another. In addition,
APCS regularly holds public contribution activities, such as blood donations, catering lunch and organizing friendly
activities to disabled children in various institutions, reforestation, bicycle repairs for students in poor schools, etc.
 Safety Promotion And the environment
The Company has been serious in promoting safety and quality of life to employees, communities or people
concerned and is committed to instilling consciousness of safety to employees and people involved while performing
their duties. The Company has the following policies:
1. To focus on compliance to laws and regulations related to environment, safety and quality of life as
well as labor law and working regulations;
2. To communicate to every employee as well as outsiders, contractors, customers and the public to
learn the safety, quality of life at work and environment policies;
3. To continuously assess effects from activities and business processes that may affect safety, quality
of life and environment;
4. To set objectives, goals and action plans to continuously reduce impact to safety, quality of life at
work and environment and keep them updated;
5. To reduce lost time injury to zero, and reduce the rate of injury and sickness from work to the target;
6. To improve working environment, reduce risks at work to an acceptable level to ensure safety,
hygiene, proper working environment and quality of life;
7. To support employees to work happily, focusing on staff engagement with activities and training and
development projects for better quality of life at work.
8. To monitor, protect and correct impact to employees’ safety, quality of life, pollution prevention,
waste and water quality control, proper resource consumption to reduce environmental impact;
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ค. กตั ญ ญู บริ ษ ัท ได้ป ลู ก ฝั ง ให้พ นัก งานมี ท้ ัง คุ ณ ธรรม ความดี ใ ห้เ กิ ด กับ ตนเองหลายรู ป แบบ ได้แ ก่
โครงการครอบครัวเป็ นสุ ข ลูกรักพนักงาน (วันเด็ก) โครงการลูกรัก มอบทุนการศึกษาให้กบั บุตรของ
พนักงานที่ มี ผ ลการเรี ย นดี โดยมี พ นักงานส่ งผลการเรี ย นของบุ ต ร เข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 31 คน
โครงการส่ งเสริ มความกตัญญูในวันพ่อและวันแม่ ที่มุ่งเน้นกระตุน้ ความกตัญญู ความปรารถนาดีต่อกัน
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเป็ นประจา ได้แก่ การ
บริ จ าคโลหิ ต การเลี้ ย งอาหารและจัด กิ จ กรรมให้ค วามรั ก ความอบอุ่ น แก่ เ ด็ ก ด้อ ยโอกาสในสถาน
สงเคราะห์ต่างๆ เป็ นต้น
 การส่ งเสริมด้ านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั จะดาเนิ นงานอย่างจริ งจัง เพื่อส่ งเสริ มด้านความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน หรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง และมุ่งมัน่ ปลูกฝังจิตสานึ กในเรื่ องดังกล่าวกับพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆที่กาหนดไว้ โดยบริ ษทั มีนโยบายดังนี้
1. มุ่งเน้นการปฎิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การ
ทางาน กฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครัด
2. สื่ อสารให้พนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก ผูร้ ับเหมา ลูกค้าและสาธารณชนได้ทราบถึงนโยบาย
ความปลอดภัย คุณภาพชีวติ ในการทางานและสิ่ งแวดล้อม
3. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุ รกิจที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและแผนงานในการปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวติ การทางานและสิ่ งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและทบทวนให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5. ลดอุบตั ิเหตุในการทางานถึงขั้นหยุดงานให้เป็ นศูนย์ และลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทางาน
ให้ได้ตามเป้าหมาย
6. ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน ลดความเสี่ ยงอันตรายจากการทางานให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
7. มุ่งส่ งเสริ มให้พนักงานมีความสุ ขในการทางาน เน้นให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและโครงการการ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้และส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในการทางาน
8. เฝ้าระวังป้ องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและคานึ งถึงการป้ องกันมลพิษ การ
ควบคุมของเสี ย คุณภาพน้ า และการใช้ทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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9. To control and manage chemicals used in the production process so that they may cause impact to
the environment and safety;
10. To evaluate impact from chemical usage in products that may have impact to the environment and
safety;
11. APCS considers complying with safety, quality of life at work and environmental policies is the duty
of every employee at every level.
According to promotion of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of
Thailand (SET) requesting all listed companies to submit the sustainability report based on SET’s procedures or any
other international standard, now the Company is studying some information to use as a guideline for completing the
Company’s sustainability report in the future.
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9. ควบคุมและจัดการสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
10. ประเมิ นผลกระทบจากกระบวนการใช้สารเคมี ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย
11. บริ ษทั ถือว่าการปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการทางานและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้าที่
ของพนักงานทุกคนทุกระดับ เพื่อยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน
ตามที่ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุ นให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทา
รายงานแห่ งความยัง่ ยืน ตามแนวของตลาดหลักทรั พย์ฯ หรื อ ตามมาตรฐานสากลอื่ นนั้น ปั จ จุ บ ันบริ ษ ทั อยู่ร ะหว่าง
การศึกษาข้อมูล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทารายงานแห่ งความยัง่ ยืนของบริ ษทั ในอนาคต
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11. Internal Control and Risk Management
11.1 A summary of the Board of Directors’ opinions
In the 2/2018 Board meeting on February, 2018, the Board of Directors assessed APCS’s internal control
from the assessment report, prepared by the Audit Committee, and came to the conclusion that all the 5 aspects of the
internal control as follows :
(1) Control Environment
(2) Risk Assessment
(3) Control Activities
(4) Information & Communication
(5) Monitoring Activities
The Board of Directors is of the opinion that the Company has sufficient and appropriate internal control
systems, including follow-up and operation supervising systems which can protect properties of the company and its
subsidiaries from the management misuse them or without authorization, inclusive of sufficient internal control on
business transaction with major shareholders, directors, managers or persons connected to the said persons. In terms of
other aspects, the Board felt that APCS had proper and sufficient internal control and there was nothing to concern.
In 2017, the Board itself was responsible for risk management under APCS’s risk management framework
and policy as well as analysis of other related risk factors. The Board reviewed the internal audit report, prepared by
the Audit Committee and found that the risks were under an acceptable level. However, the Board closely monitored
risk management.
The Board meeting resolved to set up a Risk Management Committee, responsible for formulating risk
management policy for the overall organization, assessing risks and managing risks as well as keeping risks at an
acceptable level. The Risk Management Committee reported directly to the Board of Directors.
For in the financial statements for the year ended December 31, 2017, the auditors of the Company not found
Note the significant to report to management.
In terms of internal control in subsidiary companies, APCS required all its subsidiaries to have an internal
control similar to their mother company. All its subsidiaries had sufficient internal control similar to APCS.
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุ ปได้ ว่าจากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
(5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการมี ความเห็ นว่าบริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริ ษทั มี ระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงานที่จะสามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอันเกิดจากการที่ผบู ้ ริ หารนาไปใช้
โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่ องของการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และมิได้มีประเด็นที่ร้ายแรง หรื อต้องกังวลแต่ประการใด
โดยการดาเนิ นงานในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้น พบว่าความเสี่ ยงในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการติดตามและบริ หารงานความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้ง
องค์กร ประเมินความเสี่ ยง และบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร รวมทั้งกาหนดแนวทางในการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
สาหรั บในการตรวจสอบงบการเงิ นสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ไม่ พ บ
ข้อสังเกตที่เป็ นสาระสาคัญที่ตอ้ งแจ้งต่อผูบ้ ริ หาร (Management Letter)
สาหรับการควบคุมภายในของบริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ได้กาหนดให้บริ ษทั ย่อยต้องดาเนินการจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เช่นเดียวกับบริ ษทั
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11.2 Internal Control
The Board of Directors has assigned the Audit Committee to supervise and review the internal control
system to make sure that APCS has proper and efficient control system as well as compliance with related legal
provisions and regulations, prevention of conflict of interest, proper interrelated transactions and prevention of
APCS’s assets and properties from losing or exploiting, preventing APCS’s intellectual property from being violated,
introducing auditing mechanisms, checks and balance. An internal audit department is under direct supervision of the
Audit Committee. The Audit Committee will make sure that APCS has proper and efficient internal control and
internal audit and consider independency of the internal audit department as well as appoint, remove or terminate
internal audit supervisor or heads of other departments, responsible for internal audit.
The appointment of a chief or responsible for the monitoring and control. Must be approved by the Board of
Directors approval.
In 2012, the Board of Directors set up an Internal Audit Department, responsible for auditing and assessing
sufficiency of APCS’s internal control to make sure that APCS had had in place a policy and framework for proper
working procedures and systems. Internal auditors prepared regular reports to the Audit Committee to ensure proper
good corporate governance. The Audit Committee would review to make sure that APCS had proper and adequate
internal control. The Audit Committee had a meeting at least once a quarter to review the financial statements to make
sure that APCS had prepared correct and adequate financial reports, disclosing adequate information including
interrelated transactions or transactions that might cause a conflict of interest in line with the law and requirements by
the Stock Market of Thailand and Securities and Exchange Commission.
In the 1/2012 meeting on February 28, 2012, the Audit Committee appointed Mrs. Duangduen Hiranrak as
chief of the internal audit as she had direct internal audit experience for 9 years and had a good understanding of
APCS’s business operation and activities. She had attended several internal control courses. The Audit Committee felt
that she was well qualified and capable enough to handle the internal control.
The internal auditors of the Company from 2014-2017 were as follows:
Appointed by the Board of Audit Directors

Internal audit Unit

Internal Audit Department
No. 1/2014, February 26, 2014
Internal Audit Department
No. 1/2015, February 25, 2015
Internal Audit Department
No. 1/2016, February 26, 2016
Internal Audit Department
No. 1/2017, March 9, 2017
* Details about the Internal Audit Supervisor are in the enclosure.
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11.2 ผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ ในการกากับดูแลสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการระหว่างกัน
ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหาย หรื อถูกนาไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ การปกป้ องมิให้บริ ษทั
ถูกละเมิดสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอานาจ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบอยูภ่ ายใต้
การดูแล และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะเป็ นผูส้ อบทานให้บริ ษทั มี
ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรื อผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ตั้งแต่ ปี 2555 คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้จัดให้มี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ ตรวจสอบและประเมิ นความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีการกาหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบตั ิใน
แต่ละระบบงาน และเป็ นแนวทางในการกาหนดการประเมินความเสี่ ยงระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งผูต้ รวจสอบภายในได้
นาเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้
บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่
อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้ง นางดวงเดื อน หิ รัญรักษ์ ให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่ องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน และมี ความเข้าใจในกิ จกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั พร้ อมทั้งเคยเข้ารั บการอบรมใน
หลักสู ตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน จึ งเห็ นว่ามีความเหมาะสมที่ จะปฏิ บตั ิหน้าที่ ดงั กล่าวได้อย่าง
เพียงพอ
ทั้งนี้ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2557-2560 มีรายชื่อดังนี้
ได้ รับการแต่ งตั้งจากคณะกรรมการ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบ
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซี ย พรี ซิชนั่
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซี ย พรี ซิชนั่
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซี ย พรี ซิชนั่
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซี ย พรี ซิชนั่
* รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ดูเพิม่ เติมที่ เอกสารแนบ
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12. Interrelated transactions
12.1 Summary of Interrelated Transactions between APCS and its subsidiaries and other persons who may have a conflict of interest, made in 2017
APCS made the following transactions with persons who may have a conflict of interest, whose relationship may be summarized as at 31 December 2017, follows:

1

2

Persons who may have a
conflict of interest
P2 Precision Co., Ltd. (“P2”)

Relationship

Asia Precision Public Co., Ltd. is the major shareholder, holding 99.98 percent of all the shares in P2
Mr. Apichart Karoonkornsakul, Director/ Executive and shareholder in P21)
Mr. Chairoj Vetnaruemarn, Director/ Executive and shareholder in P21)
Mr. Ratchadech Vacheesuthum, Director and shareholder in P21)
Mr. Rajeev Vijayan, Director/ Executive
Mr. Yoshikastu Kurashi, Director/ Executive
1)
Mr. Chairoj Vetnaruemarn, Mr. Apichart Karoonkornsakul and Mr. Ratchadech Vacheesuthum, holding 0.02 percent of all the shares in P2
Note: Board of Directors’ Meeting no.2/2018 on February 26, 2018, acknowledgement of the resignation director of Mr. Ratchadech Vacheesuthum and approval of the
appointment of Mr. Anurote Nitipornsri as Director replacing, effected on 27 February 2018.
A2 Technology Co., Ltd. (“A2”) - Asia Precision Public Co., Ltd. is the major shareholder, holding 99.99 percent of all the shares in A2
- Mrs. Pimparuda Pitakteeratham, Director/ Executive
- Mr. Suriyon Udcharchon, Director/ Executive
- Mr. Chairoj Vetnaruemarn, Director and shareholder, holding 0.01 percent of all the shares in A22)
- Mr. Anurote Nitipornsri, Director/ Executive
- Mr. Pat Karoonkornsakul, Director/ Executive3)
- Mr. Apichart Karoonkornsakul, shareholder in A22)
- Mr. Ratchadech Vacheesuthum, shareholder in A22)
2)
Mr. Chairoj Vetnaruemarn, Mr. Apichart Karoonkornsakul and Mr. Ratchadech Vacheesuthum, holding 0.01 percent of all the shares in A2
3)
Board of Directors’ Meeting no.2/2018 on February 26, 2018, acknowledgement of the resignation director of Mr. Pat Karoonkornsakul and approval of the appointment of
Mr. Sompote Wallayasewi as Independent Director, effected on 27 February 2018.
-
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
12. รายการระหว่ างกัน
12.1 สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2560
บริษัทมีการทารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถสรุ ปความสั มพันธ์ ได้ ดงั นี้
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
1

บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด
(“พีทู”)

ความสั มพันธ์
-

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้ ร้อยละ 99.98 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของพีทู
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในพีทู1)
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในพีทู1)
นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ ในพีทู1)
นายราจีฟ วิจายัน เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นายโยชิคาสึ คุราชิ เป็ นกรรมการ

1)

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล และนายรัชเดช วจีสุธรรม ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 0.02 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของพีทู
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบการลาออกของนายรัชเดช วจีสุธรรม และมีมติแต่งตั้งนายอนุโรจน์ นิ ธิพรีรี ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั พีทู
แทนกรรมการที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

2

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
(“เอทู”)

-

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของเอทู
นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นายสุ ริยล อุดชาชน เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในเอทู2)
นายอนุโรจน์ นิธิพรีรี เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นายภัทร์ การุ ณกรสกุล เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร3)
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในเอทู2)
นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในเอทู2)

2)

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล และนายรัชเดช วจีสุธรรม ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของเอทู
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบการลาออกของนายภัทร์ การุ ณกรสกุล และมีมติแต่งตั้ง นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
3)
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3

Persons who may have a
conflict of interest
APCS Technology Co.,Ltd.
(“AT”)

4

Cholkij Sakol Co.,Ltd. (“CK”)

5

Advance Web Studio Co., Ltd.

Relationship
A2 Technologies Co., Ltd. is a major shareholder. holding 99.99% percent of all the shares in AT
Mrs. Pimparuda Pitakteeratham, Director / Executive and shareholder in A21)
Mr. Suriyon Udcharchon, Director / Executive and shareholder in A21)
Mr. Chairoj Vetnaruemarn, Director / Executive and shareholder in A21)
Mr. Anurote Nitipornsri, Director/ Executive
Mr. Pat Karoonkornsakul, Director/ Executive2)
1)
Mrs. Pimparuda Pitakteeratham, Mr.Suriyon Udcharchon and Mr.Chairoj Vetnaruemarn , holding 0.01 percent of all the shares in A2
2)
Board of Directors’ Meeting no.2/2018 on February 26, 2018, acknowledgement of the resignation director of Mr. Pat Karoonkornsakul and approval of the appointment of
Mr. Sompote Wallayasewi as Independent Director, effected on 27 February 2018.
- A2 Technologies Co., Ltd. is a major shareholder. holding 53.33% percent of all the shares in CK
- Mrs. Pimparuda Pitakteeratham, Director
- Mr. Kritsada Mahasantana, Director / Executive
- Mr. Somsawat Rodsatru, Director
- Mr. Tarathip Tharathammarat, a former Director and executive of Cholkij Sakol Co., Ltd. resigned in 2017 and he held 9.38 percent stake in Cholkij Sakol and served in the
Board of At Peak Co., Ltd.
- Advance Web Studio Co., Ltd. is a major shareholder. holding 22.12% percent of all the shares in APCS
- AWS Assets Co., Ltd. is a major shareholder. holding 99.9933% percent of all the shares in Advance Web Studio Co., Ltd.
- Mrs. Pimparuda Pitakteeratham, Director / Executive and shareholder, holding 0.00335% percent of all the shares in Advance Web Studio Co., Ltd. And shareholder,
holding 0.07% percent of all the shares in APCS
-
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
3

บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
(“เอที”)

ความสั มพันธ์
1)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัดเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของเอที
นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในเอที1)
นายสุ ริยล อุดชาชน เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในเอที1)
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในเอที1)
นายอนุโรจน์ นิธิพรีรี เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นายภัทร์ การุ ณกรสกุล เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร2)
นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม นายสุริยล อุดชาชน และนายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของเอที

2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบการลาออกของนายภัทร์ การุ ณกรสกุล และมีมติแต่งตั้ง นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

4

บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
(“ชลกิจ”)

5

บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้ ร้อยละ 53.33 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของชลกิจ
นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นายกฤษฎา มหาสันทนะ เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
นายสมสวัสดิ์ รอดีัตรู เป็ นกรรมการ
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์ เป็ นอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารของ บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด ลาออกในระหว่างปี 2560 และเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในชลกิจ ถือหุ น้ ร้อยละ 9.38 ของจํานวน
หุน้ ทั้งหมดของชลกิจ และ เป็ นกรรมการ ของ บริ ษทั แอท พีค จํากัด
- บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ น้ ร้อยละ 22.12 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่
จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้ ร้อยละ 99.9933 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด
- นางพิมพฤดา พิทกั ษ์ธีระธรรม เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 0.00335 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ
0.07 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
-
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12.2 Type of transaction
Related Persons
1. P2 Precision Co., Ltd.
(“P2”)

Relationship

Nature of Transactions

Value of Interrelated
Transactions in 2017
(Million Baht)

- Advance are payment for accident insurance of
employees P2
- Lower interest rate of commercial bank
- The said loan is necessitated by the business

- Asia Precision Public Co., Ltd. is

Trade and other current receivables
Trade and other current receivables
the major shareholder, holding
99.97 percent of all the shares in P2 Short term loan to P2 : APCS lend money
to P2 and P2 issued a promissory note at
call without interest.
Principle
Balance at beginning of year
Additional Borrow during the year
Repayment during the year
Balance at year end
Service fees:
APCS hired P2 to lathe works for APCS
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Necessity and Appropriateness of Interrelated
Transactions

operation for the purpose of working capital and
35.00
(35.00)
-

97.42

maintaining P2 liquidity.

- Pricing policy is market price close to the general
market price,

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
12.2 ลักษณะรายการระหว่ างกัน
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด
(“พีท”ู )

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

- บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
(มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ถือหุน้ ร้อยละ 99.98 ของหุน้ ทั้งหมด เงินกู้ยืมระยะสั้ น : พีทู ได้ให้ บริ ษทั กูย้ ืมเงิน
ของพีทู
โดย บริ ษทั ออกตัว๋ สัญ ญาใช้เ งิ น ประเภทเมื่ อ
ทวงถาม และไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
จานวนเงินต้ น
ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ค่ าบริการ :
บริ ษทั ได้จา้ ง พีทู กลึงชิ้นงานให้บริ ษทั
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มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน ปี 2560
(ล้ านบาท)
0.007

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

- เป็ นเงิ น สํา รองจ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยประกัน อุ บ ัติ ใ ห้กับ
พนักงานของพีทู
- นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิ ชย์
- การกูย้ มื เงิน เพื่อให้บริ ษทั ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในระยะเวลาอันสั้น

35.00
(35.00)
-

97.42

- นโยบายการจ้า งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้า
เดียวกันกับบุคคลภายนอก

Asia Precision Public Company Limited

Related Persons
2. A2 Technology Co., Ltd.
(“A2”)

Relationship

Nature of Transactions

Value of Interrelated
Transactions in 2017
(Million Baht)

- Lower interest rate of commercial bank
- Short term loan to A2 be used as working capital
to investment.

- Asia Precision Public Co., Ltd. is

Short term loan to A2 : APCS lend money
to A2 issued a promissory note at call
the major shareholder, holding
99.97 percent of all the shares in A2 without interest.
Principle
Balance at beginning of year
Additional Borrow during the year
Repayment during the year
Balance at year end
Rental income :
APCS has to rent a floor of a part
Guarantee a credit line with a financial
institution
To guarantee for an issuance of Letter of
Guarantee.
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Necessity and Appropriateness of Interrelated
Transactions

165.00
10.00
(175.00)
-

0.024

10.00

- Pricing policy is market price close to the general
market price,
- A2 is in the area of operations.
- Objective to provide financial support to A2 to be
strong in business operation according to the
business plan set forth.
- No fees will be charged for the guarantee.

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

2. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
(“เอทู”)

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

- บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดย
ถือหุน้ ร้อยละ 99.97 ของหุน้ ทั้งหมด
ของเอทู

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น : บริ ษทั ได้ให้ เอทู กูย้ มื เงิน
โดย เอทูออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ประเภทเมื่อทวง
ถาม และไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
จานวนเงินต้ น
ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิม่ ระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน ปี 2560
(ล้ านบาท)

- นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิ ชย์
- การให้กยู้ มื เงิน เพื่อให้เอทูใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการลงทุน
165.00
10.00
(175.00)
-

รายได้ ค่าเช่ า :
บริ ษทั ได้ให้ เอทู เช่าพื้นของบริ ษทั บางส่ วน

0.024

การคา้ ประกันวงเงินสถาบันการเงิน
-คํ้าประกันหนี้ การออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประกวดราคา

10.00
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ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

- นโยบายการคิ ด ค่ า เช่ า ใกล้เ คี ย งกับ ราคาตลาด
โดยทัว่ ไป
- เพื่อให้เอทู ใช้เป็ นพื้นที่ในการดําเนินงาน
- เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุนทางด้านการเงิน
ให้ กับ เอทู สร้ า งความเข้ม แข็ ง ทางธุ ร กิ จ สามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้
- ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกัน

Asia Precision Public Company Limited

Related Persons

Relationship

Nature of Transactions

3. APCS Technology Co.,
Ltd. (“ AT ”)

- A2 Technologies Co., Ltd. is a major - There is no connected transaction.
shareholder. holding 99.99% percent
of all the shares in AT

4. Cholkij Sakol Co.,Ltd.
(“CK”)

- A2 Technologies Co., Ltd. is a - There is no connected transaction.
major shareholder. holding 53.33%
percent of all the shares in CK

5. Advance Web Studio Co.,

- Advance Web Studio Co., Ltd. is a Guarantee a credit line with a financial
major shareholder. holding 22.12% institution
percent of all the shares in APCS
- To guarantee for an issuance of Letter of

Ltd.

Guarantee.
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Value of Interrelated
Transactions in 2017
(Million Baht)
-

-

-

-

100.04

Necessity and Appropriateness of Interrelated
Transactions

-Tender in capacity as a major shareholder and to
fulfill the financial institution’s conditions and
provide financial support to A2 to be strong in
business operation according to the business plan set
forth
- No fees will be charged for the guarantee.

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

3. บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด - บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เป็ นผู ้ -ไม่มีรายการระหว่างกัน
(“เอที”)
ถื อ หุ ้น รายใหญ่ โดยถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ
99.99 ของหุน้ ทั้งหมดของเอที
4. บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
- บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เป็ นผู ้ -ไม่มีรายการระหว่างกัน
(“ชลกิจ”)
ถื อ หุ ้น รายใหญ่ โดยถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ
53.33 ของหุน้ ทั้งหมดของชลกิจ
5. บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ
จํากัด

- เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 22.12 การคา้ ประกันวงเงินสถาบันการเงิน
ของหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั
-คํ้าประกันหนี้ การออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประกวดราคา
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มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน ปี 2560
(ล้ านบาท)
-

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

-

-

100.04

-

- เนื่ องจากเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และเพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มและสนับสนุนทางด้านการเงินให้กบั เอทู
สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจสามารถดําเนิ นธุรกิจได้
ตามแผนงานที่วางไว้
- ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกัน

Asia Precision Public Company Limited

Related Persons
6. Mr. Tharatip

Tarathamrat

Relationship
- Mr. Tarathip Tharathammarat, a
former Director and executive of
Cholkij Sakol Co., Ltd. resigned in
2017 and he held 9.38 percent stake
in Cholkij Sakol and
- Served in the Board of At Peak Co.,
Ltd.

Nature of Transactions
Principle
Balance at beginning of year
Additional Borrow during the year
Repayment during the year
Balance at year end
Accrued Interest
Balance at beginning of year
Additional Borrow during the year
Repayment during the year
Balance at year end
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Value of Interrelated
Transactions in 2017
(Million Baht)
44.93
44.93
16.09
2.77
18.86

Necessity and Appropriateness of Interrelated
Transactions
- Mr. Tarathip Tharathammarat offered a loan to
Cholkij Sakol Co., Ltd. by making a short-term loan
agreement at the interest rate of 5.5-7.75 percent per
annum and payback upon request.
- It’s the loan made when Mr. Tarathip
Tharathammarat was a Director and executive of
Cholkij Sakol for Cholkij Sakol to have working
capital and continue with its business operation.
- Lower interest rate of commercial bank

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

6. นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์

ความสั มพันธ์

- เป็ นอดี ต กรรมการและผู ้บ ริ หาร
บริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด ลาออก
ในช่ วงปี 2560 และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
ชลกิ จ โดยถื อหุ ้นร้ อยละ 9.38 ของ
จํานวนหุน้ ทั้งหมดของชลกิจ
- เป็ นกรรมการของบริ ษทั แอท พี ค
จํากัด

ลักษณะรายการ

เงินกู้ยืมระยะสั้ น :
จานวนเงินต้ น
ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
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มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน ปี 2560
(ล้ านบาท)

44.93
44.93
16.09
2.77
18.86

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

- นายธนาธิ ป ธาราธรรมรัตน์ได้ให้ ชลกิ จ กูย้ ืมเงิน
โดย ชลกิจ ได้ทาํ สัญญาเงินกูร้ ะยะสั้น คิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้ อยละ 5.5-7.75 ต่อปี และมี กาํ หนดชําระคื น
เมื่อทวงถาม
- เป็ นการกู้ยืม เงิ น ในระหว่า งที่ น ายธนาธิ ป ธารา
ธรรมรั ต น์ เป็ นกรรมการและผู ้บ ริ ห ารของชลกิ จ
เพื่อให้ชลกิ จใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวียนและสามารถ
ดําเนินธุรกิจต่อไปได้
- นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์

Asia Precision Public Company Limited

Related Persons

7. At Peak Co., Ltd.

Relationship

Nature of Transactions

- Mr. Tarathip Tharathammarat is a
major shareholder, holding 9.38
percent stake in Cholkij Sakol and
he also serves in the Board of AT
Peak Co., Ltd.

Short term loan to : At Peak Co., Ltd.
offered a loan to Cholkij Sakol Co., Ltd. by
making a short-term loan agreement at the
interest rate of 5.5-7.75 percent per annum
and payback upon request.
Principle
Balance at beginning of year
Additional Borrow during the year
Repayment during the year
Balance at year end
Accrued Interest
Balance at beginning of year
Additional Borrow during the year
Repayment during the year
Balance at year end
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Value of Interrelated
Transactions in 2017
(Million Baht)

Necessity and Appropriateness of Interrelated
Transactions
- It’s the loan made when Mr. Tarathip
Tharathammarat was a Director and executive of
Cholkij Sakol for Cholkij Sakol to have working
capital and continue with its business operation.
- Lower interest rate of commercial bank

8.10
8.10
0.23
0.55
0.78

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

7. บริ ษทั แอทพีค จํากัด

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

- นายธนาธิ ป ธาราธรรมรัตน์ เป็ นผู ้
ถื อ หุ ้น รายใหญ่ โดยถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ
9.38 ของหุ ้นทั้งหมดของชลกิจ เป็ น
กรรมการของบริ ษทั แอทพีค จํากัด

เงินกู้ยืมระยะสั้ น : บริ ษทั แอทพีค จํากัด ได้ให้
ชลกิ จ กู้ยืม เงิ น โดย ชลกิ จ ได้ท าํ สัญ ญาเงิ น กู้
ระยะสั้น คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 5.5-7.75
ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
จานวนเงินต้ น
ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิ่มระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มระหว่างปี
ชําระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
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มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน ปี 2560
(ล้ านบาท)

8.10
8.10
0.23
0.55
0.78

ความจาเป็ นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

- เป็ นการกู้ยืม เงิ น ในระหว่า งที่ น ายธนาธิ ป ธารา
ธรรมรั ต น์ เป็ นกรรมการและผู ้บ ริ ห ารของชลกิ จ
เพื่อให้ชลกิ จใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวียนและสามารถ
ดําเนินธุรกิจต่อไปได้
- นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า
กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์

Asia Precision Public Company Limited
12.3 Necessity and appropriateness of interrelated transactions
Interrelated transactions made are quite necessary and reasonable. Product and services purchased from subsidiaries are
normal business practice. Purchases from companies in the group go in line with trading conditions with other companies. Loans
to subsidiaries are aimed for the subsidiaries to have liquidity and sufficient working capital to manage their businesses but the
interest charged is lower than loans from financial institutions. Machinery purchase among companies in the group is made
because APCS and its subsidiaries manufacture similar products. The purchase is made according to the market price.
The Audit Committee has inspected and reviewed those interrelated transactions and felt that they are necessary and
reasonable, and most important of all, beneficial to APCS. (See each interrelated transaction in the Table 12.1)
12.4 Measures or procedures in approving interrelated transactions
APCS appointed an Audit Committee on December 23, 2010, and the Board of Directors in their meeting on January
19, 2011 set measures and procedures in approving interrelated transactions and interrelated transaction policy, which requires
the Audit Committee’s prior approval, primarily based on APCS benefits. The Audit Committee has found that the past
interrelated transactions had been made in accordance with those measures and procedures.
In terms of future interrelated transactions with persons who may have a conflict of interest, APCS will ask the Audit
Committee to view and opine on their necessity and appropriateness. In case, the Audit Committee is not specialized in those
interrelated transactions, APCS will get independent experts or certified auditor to give opinions on those interrelated
transactions, which will help in decision making by the Board of Directors and/or Audit Committee and/or shareholders as the
case may be. Persons who may have a conflict of interest or benefits from those transactions have no right to vote on those
interrelated transactions. Disclosure of interrelated transactions in the Annual Report has come from Notes to the Financial
Statements certified by the APCS auditor.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
12.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ที่เกิดขึ้น มีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ การซื้ อ-ขายสิ นค้า และ
ใช้บริ การแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามปกติของการดําเนิ นธุ รกิจ โดยนโยบายการซื้ อขายระหว่างกันเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอก การให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั ย่อย เพื่อให้บริ ษทั ย่อยไว้ใช้เพื่อการบริ หารจัดการสภาพคล่องและเพื่อใช้
เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวียนภายในกิ จการ มี อตั ราดอกเบี้ ยที่ ถูกกว่าเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการกูย้ ืมเงิ นกับสถาบันการเงิ น การซื้ อ-ขาย
เครื่ องจักรระหว่างกัน เนื่ องจากชิ้ นงานที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยผลิ ต อยู่ในกลุ่มชิ้ นส่ วนโลหะ เครื่ องจักรจึ งคล้ายกัน เพื่อให้
เหมาะสมกับการผลิต จึงมีการซื้ อ-ขายเครื่ องจักรระหว่างกัน โดยนโยบายการซื้ อขายเป็ นไปตามราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มี ความเห็ นว่ามี ความจําเป็ นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง 12.1)
12.4 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในวันที่ 19
มกราคม 2554 ได้กาํ หนดมาตรการหรื อขั้นตอนในการอนุ มตั ิให้ทาํ รายการระหว่างกันและนโยบายเกี่ ยวกับการทํารายการ
ระหว่างกัน โดยกําหนดให้การทํารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ารายการระหว่างกันที่ผา่ นมาได้ดาํ เนิ นการตาม
มาตราการและขั้นตอนการอนุมตั ิของการทํารายการระหว่างกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น เกี่ ยวกับความจําเป็ นและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั จะให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้ นตามแต่กรณี ซึ่ งผูท้ ี่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในแบบรายงานประจําปี (56-2) ได้นาํ ข้อมูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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12.5 Policy or trend of interrelated transactions
APCS has a policy to set trade terms for interrelated transactions in line with normal business operation. Selling prices
shall be set at competitive levels with other sellers. In the future, in case of sale transaction or guarantees by APCS Directors to
apply for financial support from a financial institution, and other transactions with a person having a conflict of interest in
accordance with normal business operation or normal business support, those interrelated transactions will be made based on
necessity and for APCS’s business operation efficiency, having clear-cut pricing policy for interrelated transactions according to
appropriate market prices and terms, fair, not siphoning but mainly based on APCS interest. The Audit Committee will doublecheck and provide opinions on interrelated transactions that are normal business transactions or to support normal business, on a
quarterly basis.
However, the interrelated transactions which may cause a conflict of interest in the future, the APCS Board of
Directors shall proceed according to the laws pertaining to securities and stock market as well as the Stock Exchange of
Thailand’s rules, regulations, notification, orders or requirements as well as compliant with the regulations on disclosure of
interrelated transactions, acquisition and distribution of assets of APCS and its subsidiaries and compliant with the accounting
standards, specified by the Federation of Accounting Professions. However, APCS will disclose interrelated transactions in the
Notes to the Financial Statements, certified by APCS’s auditor.
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12.5 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขทางการค้า สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นธุ รกิจ
ตามปกติ ราคาสิ นค้าที่ขายจะกําหนดให้อยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันกับผูข้ ายรายอื่นได้ โดยในอนาคตหากเกิดรายการซื้ อขายสิ นค้า
การคํ้าประกันโดยกรรมการบริ ษทั เพื่อขอรับการสนับสนุ นทางการเงินจากสถาบันการเงินและรายการอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุ รกิจปกติหรื อสนับสนุ นธุ รกิจปกติของบริ ษทั รายการระหว่างกัน
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจําเป็ นและเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยมีการกําหนดนโยบายการคิดราคา
ระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้ง
คํานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษ ทั เป็ นสําคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการ
ระหว่างกันที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายไตรมาส
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่ อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาี คําสั่ง หรื อข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทีไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ทั้งนี้บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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13. Financial Information
13.1 Statement of Financial
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
as at 31 December

2015
Million Baht

Separate financial statement
2016
2017
% Million Baht % Million Baht %

2015
Million Baht

Consolidated financial statement
2016
2017
% Million Baht % Million Baht %

ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loans
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Advance payment for investment
Long-term loan to related party
Investment in subsidiaries
Property, plant and equipment
Right under the raw water distribution contract
Other intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
TOTAL ASSETS

227.77
132.01
7.00
75.92
442.70

15.92
9.23
0.49
5.31
30.95

175.00
59.08
751.75
0.85
1.18
987.86
1,430.56

12.23
4.13
52.55
0.06
0.08
69.05
100.00

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Current liabilities
Bank overdraft and short-term loans from financial institutions
Trade and other payables
104.48
Current portion of long-term liabilities
110.90
Short-term borrowings
Current income tax payable
Total current liabilities
215.38
Non-current liabilities
Long-term borrowings
69.08
Deferred tax liabilities
Non-current provisions for employee benefit
8.12
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
77.20
TOTAL LIABILITIES
292.58
Shareholders' equity
Issued and paid-up share capital
660.00
Share premium on ordinary shares
369.18
Legal reserve
40.00
Retained earnings
68.80
Other components of shareholders' equity
Equity attributable to owners of the Company
1,137.98
Non-controlling interests
Total Shareholders' equity
1,137.98
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
1,430.56

121.22
175.07
165.00
80.58
541.87

9.20
13.29
12.52
6.11
41.12

140.00 10.62
634.32 48.14
0.43 0.03
1.13 0.09
775.88 58.88
1,317.75 100.00

142.83
173.56
87.90
10.00
414.29

10.04
12.20
6.18
0.70
29.12

470.00 33.03
537.44 37.77
0.12 0.01
1.06 0.07
1,008.62 70.88
1,422.91 100.00

246.98
132.88
83.38
463.24

17.29
9.30
5.83
32.42

184.00 12.88
779.13 54.53
0.86 0.06
1.61 0.11
965.60 67.58
1,428.84 100.00

141.73
247.88
87.83
7.13
484.57

8.31
14.53
5.14
0.42
28.40

1,053.59 61.75
159.57 9.35
0.50 0.03
5.77 0.34
2.15 0.13
1,221.58 71.60
1,706.15 100.00

319.93
309.69
98.01
10.00
737.63

17.09
16.54
5.24
0.53
39.40

961.27 51.35
153.91 8.22
0.40 0.02
18.67 1.01
1,134.25 60.60
1,871.88 100.00

7.30
7.75
15.05

7.82
121.57
129.39

0.59
9.23
9.82

15.00
116.58
131.58

1.05
8.19
9.24

101.16
110.90
212.06

7.08
7.76
14.84

12.82
132.01
87.86
79.15
10.46
322.30

0.75
7.74
5.15
4.64
0.61
18.89

19.97
172.44
8.47
72.67
0.13
273.68

1.07
9.21
0.45
3.88
0.01
14.62

4.83
0.57
5.40
20.45

7.65
0.01
7.66
137.05

0.57
0.57
10.39

9.02
0.01
9.03
140.61

0.64
0.64
9.88

69.09
8.75
77.84
289.90

4.84
0.61
5.45
20.29

0.31
39.41
8.37
0.01
48.10
370.40

0.02
2.31
0.50
2.83
21.72

78.66
38.24
10.68
0.01
127.59
401.27

4.20
2.04
0.58
6.82
21.44

46.13
25.81
2.80
4.81
79.55
79.55
100.00

660.00 50.09
369.18 28.02
42.20 3.20
109.32 8.30
1,180.70 89.61
1,180.70 89.61
1,317.75 100.00

Page 113

660.00 46.38
369.18 25.95
47.40 3.33
205.72 14.46
1,282.30 90.12
1,282.30 90.12
1,422.91 100.00

660.00 46.19
369.18 25.84
40.00 2.80
69.76 4.88
1,138.94 79.71
1,138.94 79.71
1,428.84 100.00

660.00 38.68
369.18 21.64
42.20 2.47
102.25 5.99
1,173.63 68.78
162.12 9.50
1,335.75 78.28
1,706.15 100.00

660.00 35.26
369.18 19.72
47.40 2.53
244.11 13.04
1,320.69 70.55
149.92 8.01
1,470.61 78.56
1,871.88 100.00

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ตารางงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ การลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สิทธิจากสัญญาขายน้ าดิบ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ภาษีเงินได้นติ บิ ุ คคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2558
ล้านบาท
%

227.77
132.01
7.00
75.92
442.70

15.92
9.23
0.49
5.31
30.95

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษัท
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

121.22
175.07
165.00
80.58
541.87

9.20
13.29
12.52
6.11
41.12

142.83
173.56
87.90
10.00
414.29

10.04
12.20
6.18
0.70
29.12

ปี 2558
ล้านบาท
%

246.98
132.88
83.38
463.24

17.29
9.30
5.83
32.42

งบการเงิ นรวม
ปี 2559
ล้านบาท
%

141.73
247.88
87.83
7.13
484.57

8.31
14.53
5.14
0.42
28.40

ปี 2560
ล้านบาท
%

319.93
309.69
98.01
10.00
737.63

17.09
16.54
5.24
0.53
39.40

184.00 12.88
175.00 12.23
59.08
4.13
140.00 10.62
470.00 33.03
751.75 52.55
634.32 48.14
537.44 37.77
779.13 54.53 1,053.59 61.75
961.27 51.35
159.57
9.35
153.91
8.22
0.85
0.06
0.43
0.03
0.12
0.01
0.86
0.06
0.50
0.03
0.40
0.02
5.77
0.34
1.18
0.08
1.13
0.09
1.06
0.07
1.61
0.11
2.15
0.13
18.67
1.01
987.86 69.05
775.88 58.88 1,008.62 70.88
965.60 67.58 1,221.58 71.60 1,134.25 60.60
1,430.56 100.00 1,317.75 100.00 1,422.91 100.00 1,428.84 100.00 1,706.15 100.00 1,871.88 100.00

104.48

7.30

7.82
121.57

0.59
9.23

15.00
116.58

1.05
8.19

101.16

7.08

12.82
132.01

0.75
7.74

19.97
172.44

1.07
9.21

110.90
215.38

7.75
15.05

129.39

9.82

131.58

9.24

110.90
212.06

7.76
14.84

87.86
79.15
10.46
322.30

5.15
4.64
0.61
18.89

8.47
72.67
0.13
273.68

0.45
3.88
0.01
14.62

69.08
-

4.83
-

-

-

-

-

69.09
-

4.84
-

0.31
39.41

0.02
2.31

78.66
38.24

4.20
2.04

8.12
77.20
292.58

0.57
5.40
20.45

7.65
0.01
7.66
137.05

0.57
0.57
10.39

9.02
0.01
9.03
140.61

0.64
0.64
9.88

8.75
77.84
289.90

0.61
5.45
20.29

8.37
0.01
48.10
370.40

0.50
2.83
21.72

10.68
0.01
127.59
401.27

0.58
6.82
21.44

660.00
369.18

46.13
25.81

660.00
369.18

50.09
28.02

660.00
369.18

46.38
25.95

660.00
369.18

46.19
25.84

660.00
369.18

38.68
21.64

660.00
369.18

35.26
19.72

40.00
2.80
42.20
3.20
47.40
3.33
40.00
2.80
42.20
2.47
47.40
2.53
68.80
4.81
109.32
8.30
205.72 14.46
69.76
4.88
102.25
5.99
244.11 13.04
1,137.98 79.55 1,180.70 89.61 1,282.30 90.12 1,138.94 79.71 1,173.63 68.78 1,320.69 70.55
162.12
9.50
149.92
8.01
1,137.98 79.55 1,180.70 89.61 1,282.30 90.12 1,138.94 79.71 1,335.75 78.28 1,470.61 78.56
1,430.56 100.00 1,317.75 100.00 1,422.91 100.00 1,428.84 100.00 1,706.15 100.00 1,871.88 100.00
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STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER

X10

X11

Revenues
Revenues from sales and services
Contract revenues
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales and costs of services
Contract Costs
Distribution costs
Administrative expenses
Other expenses
Fincance cost
Total expenses
Profit (loss) before income tax expense
Tax (expense) income
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (expense):
Items that will not be reclassified to profit or loss
Gains(losses) on remeasurements of defined benefit plans
Exchange differences on translation
Other comprehensive income(expense) for the year,net of tax
Total comprehensive income (loss) for the year
Profit (loss) attributable to :
Owners of parent
Non-controlling interests
Total Comprehensive income (expense) attributable to:
Owners of parent
Non-controlling interests
Basic earnings(loss) per share

Issued and paid-up share capital (Million : share)
Par value (Baht)

2015
Million Baht

Separate financial statement
2016
2017
% Million Baht % Million Baht %

2015
Million Baht

Consolidated financial statement
2016
2017
%
Million Baht
% Million Baht %

820.26 100.00
5.67
0.68
825.93 100.68

902.44 100.00
1.30
0.14
903.74 100.14

980.92 100.00
1.75
0.18
982.67 100.18

820.26 100.00
5.93
0.72
826.19 100.72

969.42 100.00
15.51
1.60
5.85
0.60
990.78 102.20

744.49
5.49
73.27

90.76
0.67
8.93

774.19
5.01
74.06

85.79
0.56
8.21

795.72
5.04
71.19

81.12
0.51
7.26

727.66
5.49
82.45

775.81
11.21
5.01
146.62

4.65
0.57
11.27
1.37
839.17 102.30
(13.24) (1.62)
(13.24) (1.62)

2.08
5.27
860.61
43.13
43.13

0.23
0.58
95.37
4.77
4.77

8.01
0.23
880.19
102.48
102.48

0.82
0.02
89.73
10.45
10.45

4.75
0.58
11.27
1.37
831.62 101.38
(5.43) (0.66)
(2.06) (0.25)
(7.49) (0.91)

88.71
0.67
10.05

80.03
1.16
0.52
15.12

1,030.60 80.22
254.14 19.78
2.35
0.18
1,287.09 100.18
797.04
197.16
5.04
118.60

62.04
15.35
0.39
9.23

2.11
0.22
8.09
0.63
18.12
1.87
9.07
0.71
958.88 98.92 1,135.00 88.35
31.90
3.28
152.09 11.83
(5.65) (0.58)
(15.91) (1.24)
26.25
2.70
136.18 10.59

6.14
6.14
(7.10)

0.75
0.75
(0.87)

(0.41)
(0.41)
42.72

(0.05)
(0.05)
4.72

(0.88) (0.09)
(0.88) (0.09)
101.60 10.36

7.99
7.99
0.50

0.97
0.97
0.06

0.33
0.33
26.58

0.03
0.03
2.73

(1.32) (0.10)
(1.32) (0.10)
134.86 10.49

(13.24)
(13.24)

(1.61)
(1.61)

43.13
43.13

4.77
4.77

102.48
102.48

10.45
10.45

(7.49)
(7.49)

(0.91)
(0.91)

34.46
(8.21)
26.25

3.56
(0.85)
2.71

148.37 11.55
(12.19) (0.95)
136.18 10.60

(7.10)
(7.10)
(0.04)
330.00
1.00

(0.87)
(0.87)

42.72
42.72
0.07
660.00
1.00

4.72
4.72

101.60
101.60
0.16
660.00
1.00

10.36
10.36

0.50
0.50
(0.02)
330.00
1.00

0.06
0.06

34.69
(8.11)
26.58
0.05
660.00
1.00

3.58
(0.85)
2.73

147.07 11.45
(12.21) (0.96)
134.86 10.49
0.22
660.00
1.00
-

-

-

-

-

-

Remark : Statement of comprehensive income for the year 2016 has revised note 27 CORRECTION OF ERRORS
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

X10

X12

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้ค่าก่อสร้าง
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ
ต้นทุนก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอืน่
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรือขาดทุน
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี สทุ ธิจากภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นงวด (ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษัท
ปี 2559

ปี 2558
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ปี 2560
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ปี 2559

ปี 2558
%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ปี 2560
ล้านบาท

%

820.26 100.00
5.67
0.68
825.93 100.68

902.44 100.00
1.30
0.14
903.74 100.14

980.92 100.00
1.75
0.18
982.67 100.18

820.26 100.00
5.93
0.72
826.19 100.72

969.42 100.00 1,030.60 80.22
15.51
1.60 254.14 19.78
5.85
0.60
2.35
0.18
990.78 102.20 1,287.09 100.18

744.49 90.76
5.49
0.67
73.27
8.93
4.65
0.57
11.27
1.37
839.17 102.30
(13.24) (1.62)
(13.24) (1.62)

774.19
5.01
74.06
2.08
5.27
860.61
43.13
43.13

85.79
0.56
8.21
0.23
0.58
95.37
4.77
4.77

795.72
5.04
71.19
8.01
0.23
880.19
102.48
102.48

81.12
0.51
7.26
0.82
0.02
89.73
10.45
10.45

727.66 88.71
5.49
0.67
82.45 10.05
4.75
0.58
11.27
1.37
831.62 101.38
(5.43) (0.66)
(2.06) (0.25)
(7.49) (0.91)

775.81
11.21
5.01
146.62
2.11
18.12
958.88
31.90
(5.65)
26.25

80.03 797.04
1.16 197.16
0.52
5.04
15.12 118.60
0.22
8.09
1.87
9.07
98.92 1,135.00
3.28 152.09
(0.58) (15.91)
2.70 136.18

62.04
15.35
0.39
9.23
0.63
0.71
88.35
11.83
(1.24)
10.59

6.14
6.14
(7.10)

0.75
0.75
(0.87)

(0.41)
(0.41)
42.72

(0.05)
(0.05)
4.72

(0.88)
(0.88)
101.60

(0.09)
(0.09)
10.36

7.99
7.99
0.50

0.97
0.97
0.06

0.33
0.33
26.58

0.03
0.03
2.73

(1.32)
(1.32)
134.86

(0.10)
(0.10)
10.49

(13.24)
(13.24)

(1.61)
(1.61)

43.13
43.13

4.77
4.77

102.48
102.48

10.45
10.45

(7.49)
(7.49)

(0.91)
(0.91)

34.46
(8.21)
26.25

3.56
(0.85)
2.71

148.37
(12.19)
136.18

11.55
(0.95)
10.60

(7.10)
(7.10)
(0.04)
330.00
1.00

(0.87)
(0.87)

42.72
42.72
0.07
660.00
1.00

4.72
4.72

101.60
101.60
0.16
660.00
1.00

10.36
10.36

0.50
0.50
(0.02)
330.00
1.00

0.06
0.06

34.69
(8.11)
26.58
0.05
660.00
1.00

3.58
(0.85)
2.73

147.07
(12.21)
134.86
0.22
660.00
1.00

11.45
(0.96)
10.49

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ปี 2559 มีการปรับปรุ งใหม่ตามหมายเหตุขอ้ 27 เรื่ องการแก้ไขข้อผิดพลาด
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Asia Precision Public Company Limited
Separate financial statement
Consolidated financial statement
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,
CASH FLOWS FROM OPERATION ACTIVITIES
Profit (loss) before income tax expense
Adjustment to reconcile profit(loss) before income tax expense to
net cash provided (paid)
Adjusted interest received
Adjusted financial costs
Adjusted trade receivables and other receivables (increase) decrease
Adjusted inventories (increase) decrease
Adjusted other assets (increase) decrease
Adjusted trade payable and other payable increase (decrease)
Adjusted other payable increase (decrease)
Depreciation and amortization
Adjusted unrealized loss (gain) on foreign exchange
Adjusted allowance for impairment of investment in subsidiary
Adjusted loss on value of goods (reversed)
Adjusted allowance for impairment of goodwill
Total adjust from reconciliation of gain (loss)
Adjusted loss (gain) from assets disposals
Withholding tax written-off
Total adjust non current assets
Total Adjustment to reconcile profit(loss)
Net Cash Provided by (Used in) Operating
Interest expense
Interest received
Income tax refund (pay out)
Other cash received (paid) from operating activities
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Restricted short-term deposit with financial institutionn (increase) decrease
Cash paid for investment in subsidiary net from received cash
Cash received from the sale of property, plant and equipment
Cash paid to purchase property, plant and equipment
Cash paid to purchase intangible assets
Cash paid to purchase other long-term assets

(13.24)

43.13

102.48

(5.43)

31.90

152.09

(0.13)
11.27
(0.28)
1.51
(8.67)
132.14
(0.15)
1.90
1.13
(0.24)
0.21
0.05
138.74
125.50
(11.27)
0.13
(0.76)

(0.42)
5.27
(42.68)
(7.42)
0.06
17.16
130.32
(0.40)
(0.92)
2.76
1.65
0.06
105.44
148.57
(5.27)
0.42
(2.52)

(0.33)
0.23
1.34
(8.49)
0.09
(5.40)
122.48
0.15
1.16
1.35
2.38
114.96
217.44
(0.26)
0.33
(0.86)

(0.20)
11.27
(0.90)
(0.08)
(2.16)
140.02
(0.15)
2.38
1.33
(0.37)
2.83
0.05
154.02
148.59
(11.27)
0.20
(2.06)
(0.88)

(1.24)
18.10
(104.94)
(7.55)
(0.27)
22.05
144.55
(0.40)
3.11
29.48
2.49
0.06
105.44
137.34
(15.14)
1.24
(0.95)
(2.67)

(0.61)
9.07
(63.41)
(11.42)
(6.83)
40.03
0.01
135.27
0.15
1.24
1.97
3.93
109.40
261.49
(5.78)
0.52
(20.47)
(0.99)

113.60

141.20

216.65

134.58

119.82

234.77

0.31
(20.12)
-

(80.00)
0.40
(12.38)
-

(10.00)
(330.00)
2.50
(29.72)
-

0.44
(20.23)
-

0.40
(18.49)
-

(11.05)
3.42
(43.13)
(0.26)

-

(0.60)

-

-

(0.60)

-

-

-

-

Cash paid for loans to related parties

(160.00)

(70.00)

(10.00)

Cash received from loans to relate parties
Cash paid in advance payment for investment

(179.81)

87.00
(75.58)

175.00
(202.22)

(184.00)
(203.79)

(18.69)

(51.02)

(106.16)
329.40
223.24
157.03
70.74
227.77

7.82
(179.99)
(172.17)
(106.55)
227.77
121.22

7.18
35.00
(35.00)
7.18
21.61
121.22
142.83

(106.16)
329.40
223.24
154.03
92.95
246.98

8.16
28.18
(45.04)
(197.67)
(0.08)
(206.45)
(105.32)
246.98
0.07
141.73

7.15
6.17
(15.96)
(1.90)
(1.01)
(5.55)
178.20
141.73
319.93

Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution increase (decrease)
Cash received from director borrowings
Cash paid to pay the director borrowings
Cash received from related parties
Cash paid to pay the related parties
Cash paid to pay the bank borrowings
Cash paid by the lessee to reduce the amount for liability contract financial lease
Cash received from shares issued
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents of the subsidiary at the acquisition date
CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสุทธิ ก่อนภาษี เงิ นได้
ปรับรายการกระทบกาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษี เงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย)
การปรับ ปรุงดอกเบี้ยรับ
การปรับ ปรุงต้นทุนทางการเงิน
การปรับ ปรุงด้วยลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
การปรับ ปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
การปรับ ปรุงด้วยสินทรัพย์อน่ื (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
การปรับ ปรุงด้วยเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
การปรับ ปรุงด้วยหนีส้ นิ อืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับ ปรุงด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
การปรับ ปรุงด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
การปรับ ปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับ มูลค่าสินค้า (กลับ รายการ)
การปรับ ปรุงค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิยม
การปรับ ปรุงอืน่ ด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับ ปรุงด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ค่าตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
การปรับ ปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมการปรับ ปรุงจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับ ดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับ (จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับ จากการจาหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ระยะยาวอืน่

ปี 2558
ล้านบาท

งบการเงิ นเฉพาะ
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท
ล้านบาท

ปี 2558
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท
ล้านบาท

(13.24)

43.13

102.48

(5.43)

31.90

152.09

(0.13)
11.27
(0.28)
1.51
(8.67)
132.14
(0.15)
1.90
1.13
(0.24)
0.21
0.05
138.74
125.50
(11.27)
0.13
(0.76)

(0.42)
5.27
(42.68)
(7.42)
0.06
17.16
130.32
(0.40)
(0.92)
2.76
1.65
0.06
105.44
148.57
(5.27)
0.42
(2.52)

(0.33)
0.23
1.34
(8.49)
0.09
(5.40)
122.48
0.15
1.16
1.35
2.38
114.96
217.44
(0.26)
0.33
(0.86)

(0.20)
11.27
(0.90)
(0.08)
(2.16)
140.02
(0.15)
2.38
1.33
(0.37)
2.83
0.05
154.02
148.59
(11.27)
0.20
(2.06)
(0.88)

(1.24)
18.10
(104.94)
(7.55)
(0.27)
22.05
144.55
(0.40)
3.11
29.48
2.49
0.06
105.44
137.34
(15.14)
1.24
(0.95)
(2.67)

(0.61)
9.07
(63.41)
(11.42)
(6.83)
40.03
0.01
135.27
0.15
1.24
1.97
3.93
109.40
261.49
(5.78)
0.52
(20.47)
(0.99)

113.60

141.20

216.65

134.58

119.82

234.77

0.31
(20.12)
-

(80.00)
0.40
(12.38)
-

(10.00)
(330.00)
2.50
(29.72)
-

0.44
(20.23)
-

0.40
(18.49)
-

(11.05)
3.42
(43.13)
(0.26)

-

(0.60)

-

-

(0.60)

-

-

-

-

เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(160.00)

(70.00)

(10.00)

เงินสดรับ ชาระคืนเงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพือ่ การลงทุน

(179.81)

87.00
(75.58)

175.00
(202.22)

(184.00)
(203.79)

(18.69)

(51.02)

(106.16)
329.40
223.24
157.03
70.74
227.77

7.82
(179.99)
(172.17)
(106.55)
227.77
121.22

7.18
35.00
(35.00)
7.18
21.61
121.22
142.83

(106.16)
329.40
223.24
154.03
92.95
246.98

8.16
28.18
(45.04)
(197.67)
(0.08)
(206.45)
(105.32)
246.98
0.07
141.73

7.15
6.17
(15.96)
(1.90)
(1.01)
(5.55)
178.20
141.73
319.93

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับ จากเงินกูย้ มื กรรมการ
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื กรรมการ
เงินสดรับ จากเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื ธนาคาร
เงินสดทีผ่ เู้ ช่าจ่ายเพือ่ ลดจานวนหนีส้ นิ ซึง่ เกิดขึน้ จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับ จากการออกหุน้ เพิม่ ทุน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ย่อย ณ วันซือ้
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้นปี
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13.2 New financial reporting standards
13.2.1 Revised accounting standards and financial reporting standards
Revised accounting standards and revised financial reporting standards are effective on 1 January 2017
which are relevant and have significant impact to the Company as follows:
- TAS 1 (revised 2016) Presentation of financial statements
- Materiality
An entity should not aggregate or disaggregate information in a manner that obscures useful
information. Where items are material, sufficient information must be provided to explain the impact
on the financial position or performance.
- Disaggregation and subtotals
Line items specified in may need to be disaggregated where this is relevant to an understanding of the
entity's financial position or performance. There is also new guidance on the use of subtotals.
- Notes
Confirmation that the notes do not need to be presented in a particular order.
- OCI arising from investments accounted for under the equity method
The share of OCI arising from equity-accounted investments is grouped based on whether the items
will or will not subsequently be reclassified to profit or loss. Each group should then be presented as a
single line item in the statement of other comprehensive income.
- TAS 34 (revised 2016) Interim financial reporting
The amendments clarify that what is meant by the reference in the standard to 'information
disclosed elsewhere in the interim financial report'; entities taking advantage of the relief must
provide a cross-reference from the interim financial statements to the location of that information
and make the information available to users on the same terms and at the same time as the interim
financial statements.
The above revised accounting standards and revised financial reporting standards have no significant impact to the
Company.
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13.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
13.2.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่เกี่ยวข้องและส่ ง
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อบริ ษทั ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
- ความมีสาระสาคัญ
กิจการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ทาให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง
หากเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อ มูลให้เพียงพอเพื่ออธิ บายผลกระทบที่ มีต่อฐานะ
การเงินหรื อผลการดาเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด
รายการบรรทัดที่ระบุอาจจาเป็ นต้องแสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยืนยันว่าหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นไม่จาเป็ นต้องเรี ยงลาดับตามลาดับการแสดงรายการในงบ
การเงิน
- รายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่า
เป็ นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยก
แสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคื อได้กาหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐานไปยัง
“ข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรื อที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงาน
อื่นที่มีขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผใู ้ ช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลนั้นใน
ลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีการปรั บปรุ งที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวไม่
ส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญกับบริ ษทั
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13.2.2 Revised accounting standards are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018
which have significant changes and are relevant to the Company. The Company has not early adopted these revised
standards as follows:
- TAS 7 (revised 2017) Statement of cash flows the amendments require additional disclosure of
changes in liabilities arising from financing activities. This includes changes arising from cash and
non-cash.
- TAS 12 (revised 2017) Income taxes the amendments clarify the accounting for deferred tax where
an asset is measured at fair value and that fair value is below the asset’s tax base. Specifically, the
amendments confirm that:
- A temporary difference exists whenever the carrying amount of an asset is less than its tax base
at the end of the reporting period.
- An entity can assume that it will recover an amount higher than the carrying amount of an asset
to estimate its future taxable profits.
- Where the tax law restricts the source of taxable profits against which particular types of
deferred tax assets can be recovered, the recoverability of the deferred tax assets can only be
assessed in combination with other deferred tax assets of the same type.
- Tax deductions resulting from the reversal of deferred tax assets are excluded from the
estimated future taxable profits.
Management has assessed and considered that the above revised standards will not have a material impact on the
Company.
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13.2.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้นามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบกระแสเงินสด ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ น
เงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ภาษีเงินได้ ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการ
บัญชีสาหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามูลค่าฐาน
ภาษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- สิ นทรั พย์ที่ วดั ด้วยมู ลค่ ายุติธ รรมมี มู ลค่ าต่ ากว่าฐานภาษี ข องสิ นทรั พย์น้ ัน จะถื อ ว่ามี ผลแตกต่ า ง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกาไรทางภาษี ในอนาคต กิ จการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ได้เฉพาะในประเภทที่ กาหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่
เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจานวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ได้ป ระเมิ นและพิ จ ารณาว่ามาตรฐานที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ดังกล่ าวข้า งต้น จะไม่ มี ผลกระทบที่ มี
นัยสาคัญต่อบริ ษทั
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13.3 AUDITOR
Certified Public Accountant
Registration Number

Name of Company

2015 Mr. Naris Saowalgsakul

5369

SAM NAK-NGAN A.M.C. Co., Ltd.

2016 Mr.Atipong Atipongsakul

3500

ANS Audit Co., Ltd

2017 Mr.Jadesada Hungsaprurk

3759

Karin Audit Co., Ltd.

Year

Name of Auditor

AUDITOR’S REPORT
A) FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
The Company : Certified Public Accountant Basis for Qualified Opinion
Basis for Qualified Opinion
As discussed in Note 4 to the financial statements, the Company has disposed its investment in a subsidiary in Indonesia, PT API
Precision in the whole amount on June 26, 2014, thus the Company has loss of control in such subsidiary for the preparation of its financial
statements to serve the consolidated financial statements. The management of the Company, therefore, prepared the financial statements for
the six-month period ended June 30, 2014 of such subsidiary (which has revenue of Baht 18.36 million and net loss of Baht 0.51 million) by
estimating further three months from the reviewed financial statements for the three-month period ended March 31, 2014 (the management of
the Company believes that this will not have significant difference from the date of disposal of its investment in such subsidiary). Such
financial statements of the subsidiary have not yet been audited by its auditor. The consolidated financial statements for the year 2014 which
were included the financial statements of such subsidiary and presented gain from disposal of investment in subsidiary in the amount of Baht
2.50 million. As a result of this situation causes a qualified opinion in the previous auditor’s report regarding unable to audit gain from disposal
of investment in subsidiary which presented in the consolidated statement of comprehensive income of Baht 2.50 million and also the result of
the subsidiary’s operation and cash flows which were included in the consolidated statement of comprehensive income and cash flows for the
year 2014. Therefore, my opinion on the current periods’ financial statements is also modified because of the possible effect of this matter on
the comparability of the current period’s figures and the corresponding figures, which regarding the consolidated financial performance and
cash flows for the year ended December 31, 2015.
Qualified Opinion
In my opinion, except for the possible effects on the corresponding figures of the matter described in the Basis for Qualified
Opinion paragraph, the consolidated and the separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
consolidated and the separate financial position of ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiary companies
and also of ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED respectively as at December 31, 2015, and of their consolidated and
separate financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
The Subsidiaries : The auditor has expressed an unqualified opinion that the financial statements show the financial
position as of December 31, 2015 and the total operating results and operating results. For the year then ended, the financial
statements were prepared in accordance with generally accepted accounting standards.
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13.3 ผู้สอบบัญชี
ปี
2558
2559
2560

ชื่ อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่

นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นายเจษฎา หังสพฤกษ์

5369
3500
3759

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด

สรุ ปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ก) งบการเงินสาหรับงวดปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบมีเงื่อนไข ดังนี้
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 (หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
บริ ษทั ฯ ได้จาหน่ายหุ น้ สามัญในบริ ษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซี ย คือ PT API Precision ทั้งจานวน ทาให้บริ ษทั ฯหมดอานาจควบคุม
บริ ษทั ย่อย สาหรับการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ย่อยเพื่อนามารวมในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้
จัดทางบการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (ซึ่ งแสดงรายได้จานวน 18.36 ล้านบาท
และขาดทุนสุ ทธิ จานวน 0.51 ล้านบาท) โดยการประมาณการตัวเลขอีกสามเดือนเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่31 มีนาคม 2557 ที่ผา่ นการสอบทานแล้ว (ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากวันที่ขายเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยที่จดั ทาขึ้นดังกล่าวยังไม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินรวมปี 2558 ได้
รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยนั้น และได้แสดงกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 2.50 ล้านบาท เหตุการณ์ดงั กล่าว
เป็ นเหตุให้ผสู ้ อบบัญชีคนก่อนแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข จากการที่ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยที่ แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม จานวนเงิน 2.50 ล้านบาท รวมถึงผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ปี 2557 ดังนั้นความเห็นของของข้าพเจ้าต่องบ
การเงินงวดปั จจุบนั จึงมีเงื่อนไขในเรื่ องนี้ ดว้ ย เนื่ องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรี ยบเทียบตัวเลขงวดปั จจุบนั กับตัวเลขเปรี ยบเทียบ
ในส่ วนที่เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรี ยบเทียบจากเรื่ องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผล
การดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริ ษทั ย่อยในประเทศ : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงาน สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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Asia Precision Public Company Limited
B) FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015
The Company : Certified Public Accountant Basis for Disclaimer of Opinion1)
Disclaimer of Opinion
I was engaged to audit the accompanying consolidated and separate financial statements of Asia Precision Public Company Limited and
its subsidiaries, and of Asia Precision Public Company Limited, respectively, which comprise the consolidated and separate statements of financial
position as at December 31, 2016, the consolidated and separate statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of
changes in shareholders’ equity and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of
significant accounting policies.
I do not express an opinion on the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries or an opinion on the separate
financial statements of the Company. Because of the significance of the matters described in the Basis for Disclaimer of Opinion section of my
report on the consolidated and separate financial statements, I have not been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide a
basis for an audit opinion on such financial statements.
Basis for Disclaimer of Opinion
As disclosed in Note to Financial Statements No.24, Cholkij Sakol Company Limited, the subsidiary has entered into a raw water
purchase agreement with a listed company (“the counterparty”). For the current year period, the counterparty could not pump sufficient volumes of
water to reach the minimum volume determined in the monthly raw water intake plan. Problems also occurred between both parties.
On February 28, 2017, I received from the Company the letter dated June 21, 2016, which the counterparty sent to the subsidiary and
the letter dated June 28, 2016, under which the subsidiary replied to the counterparty as explained in Note to Financial Statements No.24.
According to the letter dated June 21, 2016, sent by the counterparty to the subsidiary, the counterparty intended that the letter be a
termination of the agreement (this is conformed to the disclosure in the counterparty’s Financial Statements for the year 2016), if the subsidiary
couldn’t correct its noncompliance with the agreement and that the counterparty reserved the right to claim for penalty, enforce the guarantee and
claim for any damages incurred from the noncompliance. According to the letter dated June 28, 2016, the subsidiary replied to the counterparty
that it is confident that it has complied with the terms of the agreement.
The above matter is under the negotiation between the subsidiary and the counterparty in order to resolve the problem previously
encountered under the contract (as mentioned in the letter sent by the counterparty to the subsidiary, dated February 27, 2017), and, as such, may
affect the provision for liabilities, the valuation of the Right under the Raw Water Distribution Contract and other related assets in the consolidated
financial statements and may affect the valuation of investment in the subsidiary, including the long-term loan to related company in the separate
financial statements as well as the related disclosure requirements. I am unable to determine whether there will be any necessary adjustment to the
consolidated and separate financial statements.
The Subsidiaries : The auditor has expressed an unqualified opinion that the financial statements show the financial
position as of December 31, 2016 and the total operating results and operating results. For the year then ended, the financial
statements were prepared in accordance with generally accepted accounting standards.
1)

Remark : According to the Auditor’s opinion on the Financial Statement of December 31, 2016, The management of the company and the subsidiary are
confident in doing the joint business operation. The Company and the subsidiary would urgently draw up the new agreement.
On August 9, 2017, a subsidiary signed a raw water purchase agreement with the aforementioned counterparty.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ข) งบการเงินสาหรับงวดปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตไม่แสดงความเห็น1) เนื่องจากดังนี้
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของกลุ่มบริ ษทั และเฉพาะของบริ ษทั
ตามลาดับได้ เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรค เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิ น
ดังกล่าว
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 บริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ได้ทาสัญญาซื้ อขายน้ าดิบกับ
บริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (คู่สัญญา) ปั จจุบนั คู่สัญญาดังกล่าวสู บน้ าไม่ถึงตามเกณฑ์ข้ นั ต่า
ที่กาหนดตามแผนการรับน้ ารายเดือน รวมถึงมีประเด็นปั ญหาทั้งสองฝ่ าย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ข้าพเจ้าได้รับหนังสื อซึ่ งทางคู่สัญญาส่ งให้บริ ษทั ย่อยฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และ
หนังสื อที่บริ ษทั ย่อยตอบกลับคู่สัญญาฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 จากบริ ษทั ดังที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
24
ตามข้อเท็จจริ งในหนังสื อที่คู่สัญญาส่ งให้บริ ษทั ย่อยลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คู่สัญญาขอถือเอาหนังสื อดังกล่าวแทนการ
แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา (สอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินประจาปี 2559 ของคู่สัญญา) หากบริ ษทั ย่อยไม่สามารถ
แก้ไขการผิดสัญญาและขอสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในการเรี ยกค่าปรับและบังคับสัญญาค้ าประกัน ตลอดจนค่าเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากการ
ผิดสัญญา และจากหนังสื อที่บริ ษทั ย่อยตอบกลับคู่สัญญาลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ย่อยมัน่ ใจในการดาเนิ นการว่าเป็ นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญามาโดยตลอด
เนื่ องจากเรื่ องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาร่ วมกันเพื่อแก้ประเด็นปั ญหาที่ เคยมี ในสัญญา (ดังปรากฎในหนังสื อที่
คู่สัญญาส่ งให้แก่บริ ษทั ย่อยฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกประมาณการหนี้ สิน การแสดงมูลค่า
ของสิ ทธิ จากสัญญาขายน้ าดิบ และสิ นทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม และอาจมีผลกระทบต่อการแสดงมูลค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย และเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ ยงั อาจมีผลกระทบต่อการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินของบริ ษทั ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้วา่ มีรายการปรับปรุ งใดที่จาเป็ นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการดังกล่าวข้างต้น
บริ ษทั ย่อยในประเทศ : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1)

หมายเหตุ ทั้งนี้ตามรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินสาหรับงวดปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมัน่ ใจในการดาเนินธุรกิจร่ วมกัน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะเร่ งดาเนินการในการจัดทาสัญญาฉบับใหม่
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาขายน้ าดิบกับบริ ษทั เอกชนดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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Asia Precision Public Company Limited
C) FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
The Company : Certified Public Accountant Basis for Unqualified Opinion

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Asia Precision Public Company Limited and its subsidiaries and Asia Precision Public
Company Limited as at December 31, 2017, their financial performance and cash flows for the year then ended in
accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibility is stated in the paragraph
in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of my report. I am
independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of
Accounting Professions of His Majesty the King as relevant to my audit of the consolidated financial statements, and I have
fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the
consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the
consolidated financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on
these matters.
Key audit matters
Audit procedures respond risk
Allowance for doubtful debt
The Group have account receivable from sales and I have evaluated resonable of the management's estimating,
services and unbilled receivable total amount of Baht understanding on approval process of receivable credit line,
293.26 million. The Group have considered that it's able testing the aging report, interviewing the officer
to receive money from sales and services and unbilled reponsibility on receivable repayment and delivery
receivable. I focused on these because allwance for completion work by period, consider the long outstanding
doubtful debt has to subjective on evaluate on receivable receivable, and ask for policy of allowance for doubtful
repayment ability, also other information describe on note debt to ensure that enough and not over. I also focused on
to finance statement no.7 and significant accounting disclosure of allowance for doubtful debt in note to
financial statement.
policy.

Page 120

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ค) งบการเงินสาหรับงวดปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการ
ดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวสสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

ความเพียงพอของเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสิ นค้าและให้บริ การ
และมู ล ค่ า งานที่ ท าเสร็ จ รอเรี ย กเก็ บ จากงานให้ บ ริ ก ารรวม
จานวน 293.26 ล้านบาท บริ ษทั พิจารณาแล้วเชื่อว่าจะสามารถ
เรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ การค้า ที่ เ กิ ด จากการขายสิ น ค้า และ
ให้บริ การ และมูลค่างานที่ทาเสร็ จรอเรี ยกเก็บ
ข้าพเจ้า ให้ค วามส าคัญ ส าหรั บ เรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจากการพิ จ ารณา
ความเพี ย งพอของค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั นั้น
ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ
เรี ยกเก็บหนี้ จากลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งข้อมู ลแวดล้อมต่างๆ
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

ข้าพเจ้าประเมิ นความสมเหตุสมผลของประมาณการที่
ผูบ้ ริ ห ารใช้ ท าความเข้า ใจขั้น ตอนการอนุ ม ัติ ก ารให้
วงเงิ น สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก ค้า แต่ ล ะราย ทดสอบรายงานอายุ
ลู กหนี้ ค งเหลื อ และสอบถามพนักงานของบริ ษ ทั ที่ ท า
หน้ า ที่ ติ ด ตามเรี ยกช าระหนี้ จากลู ก ค้ า ที่ ค ้ า งช าระ
สอบถามพนักงานของบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ รับผิดชอบใน
การส่ ง มอบงานตามงวดงานเพื่ อ เรี ย กเก็ บ ตามสั ญ ญา
พิจารณางานที่คา้ งนานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ รวมถึงสอบถาม
ผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เพื่อให้แน่ ใจว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเพียงพอ
และไม่ เ กิ น กว่ า ที่ ค วร นอกจากนั้ นข้ า พเจ้ า ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กลุ่มกิจการเกี่ยวกับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
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Key audit matters
Impairment of right under the raw water distribution
contract
As at December 31, 2017, balance of right under the raw
water distribution contract (net from accumulative of
amortization by straight line method as the remain
contract period) amount of Baht 153.91 million which is
significant to consolidated financial statement. Evaluate
of impairment has to subjective on evaluate of cash
generating unit and future cashflow expected from such
unit, also discount rate. These are risk of valuation of
right under the raw water distribution contract and
disclosure in note to financial statement no.27 and
significant accounting policy.

Audit procedures respond risk

I evaluated setting of cash generating unit and financial
model which the management choosed. I have to
understanding management considerating process to
comply with economic benefit, for example; compare at
least water volumn and water pricing under the sales
contract, compare period of management estimated on
financial model and period remaining on sales contract.
Moreover, I tested the assumption management used in
future cashflow projection and also considered discount rate
management used by analyst weighted average cost of
capital(wacc) of the Company and industry. I consulted
internal expert to ensure by compared the external
information as the knowledge and expereince of firm
expert. I tested net realizable value as financial model
above and considered the effected of assumption changes to
net realizable value.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

การด้ อยค่ าของค่ าสิ ทธิตามสั ญญาซื้อขายนา้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของค่าสิ ทธิ
ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายน้ า(สุ ท ธิ จ ากค่ าตัดจ าหน่ ายสะสม โดยวิ ธี
เส้ น ตรงตามระยะเวลาที่ เ หลื อ ตามสั ญ ญา)ที่ เ กิ ด จากการซื้ อ
กิจการในส่ วนงานธุ รกิจขายน้ าเป็ นจานวน 153.91 ล้านบาท ซึ่ ง
จานวนดังกล่าวมี สาระสาคัญต่องบการเงิ นรวม การประเมิ น
การด้อยค่าของค่าสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายน้ าเป็ นประมาณการ
ทางบัญชี ที่สาคัญที่ ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งใน
การระบุ หน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดและการประมาณ
การกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม
สิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลด ซึ่ งทาให้เกิดความ
เสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายน้ า
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 27 และนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ

ข้ า พเจ้ า ได้ ป ระเมิ น การก าหนดหน่ ว ยสิ นทรั พ ย์ ที่
ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยการทาความเข้าใจกระบวนการ
พิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ ข องสิ นทรั พย์ห รื อ ไม่ เช่ น การเปรี ย บเที ย บ
ปริ ม าณน้ าขั้นต่ าและอัตราการกาหนดราคาซื้ อ ขายกับ
สัญญาซื้ อขายน้ า การเปรี ยบเที ยบระยะเวลาที่ ผูบ้ ริ หาร
ประมาณการแบบจาลองทางการเงินกับระยะเวลาที่เหลือ
ตามสัญญาซื้ อขายน้ า เป็ นต้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทา
การทดสอบข้อสมมติ ที่สาคัญที่ ใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่
จัดทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯโดยการเปรี ยบเที ยบ
สมมติ ฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมู ลภายในและภายนอก
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงิน
สดในอดีตกับผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมิน
การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการ
กระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และ
พิจ ารณาอัตราคิ ดลดที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเลื อกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของบริ ษัท ฯและของอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ ย วชาญภายในส านักงานฯ เพื่ อ ช่ วยประเมิ นข้อ มู ล
ดังกล่าวโดยการเที ยบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอกตาม
ฐานความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นอดี ต ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ตลอดจนทดสอบการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวตามแบบจาลองทางการเงิ น และ
พิ จ ารณาผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงข้อ สมมติ ที่
สาคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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Key audit matters
Revenue recognition by percentage of work
completion, valuation of work, and service cost
estimated
The Group have service revenue recognition by
percentage of completion which estimated by physical
check of the Group's engineer, pararell with percentage of
actual cost to total estimate cost. I focus on these because
cost estimated has to subjective on discretion and work
environment factors, economic and raw material and labor
market in future. The actual cost might be different from
estimating, which effected to revenue recognition as
described in note to financial statement no. 26 and
significant accounting policy.

Audit procedures respond risk

I have to understanding and evaluating for percentage of
completion, physical check work in progress in term of
nearly ending accounting period, check the physical report
of engineer, check the evident of estimated cost and actual
cost, moreover I considered the percentage of work
completion calculated by actual cost and estimated cost
compared with the percentage of work completion by
physical.
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

การรับรู้ รายได้ งานบริการตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็จ การ
วัดมูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี งานก่ อ สร้ างและงานบริ การที่ รั บ รู ้ ร ายได้ในงบ
กาไรขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จซึ่ งประมาณจาก
การสารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั ควบคู่ไปกับ
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ งเที ยบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด และ
บันทึกต้นทุนของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริ งตามเกณฑ์สิทธิ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เนื่ องจาก ประมาณการต้นทุน
งานต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ค่ อ นข้า งมาก และต้อ งพิ จ ารณาถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงของปั จ จัย แวดล้อ มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จ
และสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างจากที่ ประมาณการไว้ และมี
ผลกระทบต่ อ การรั บ รู ้ ร ายได้ ตามที่ เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 26 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของ
วิ ธี ก ารก าหนดอัต ราส่ ว นของงานที่ ท าเสร็ จ เข้า ร่ ว ม
สังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหว่างทาในช่วงใกล้
สิ้ น รอบระยะเวลาบัญ ชี ตรวจสอบรายงานสั ด ส่ ว น
ความสาเร็ จทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบหลักฐาน
การคานวณประมาณการต้นทุ นรวมถึ งต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ น
จริ ง นอกจากนี้ ข้า พเจ้า ยัง ได้พิ จ ารณาอัต ราส่ ว นของ
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นจริ งเปรี ยบเที ยบกับประมาณการต้นทุน
ซึ่ ง ต้อ งสอดคล้อ งกับ อัตราส่ ว นงานที่ ท าเสร็ จ โดยการ
สารวจทางกายภาพ
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13.4 Financial Ratio
Separate Financial Statement
2015
2016
2017
Liquidity Ratio
Current ratio (times)
Quick ration (times)
Liquidity ration (times)
A/R turnover (times)
Avg. A/R day on hand (days)
Inventory turnover ratio (times)
Days' sales in inventory (days)
A/P turnover (times)
Avg. A/P day on hand (days)
Cash Cycle (days)
Profitability Ratio
Gross margin (%)
Operating profit margin (%)
Net profit margin ratio (%)
Return on equity (%)
Efficiency Ratio
Return on asset (%)
Return on fixed asset (%)
Fixed assets turnover ratio (times)
Financial Policy Ratio
Debt to equity ration (times)
Time interest earned ration (times)
Fixed charge coverage ratio (times)
Dividend payout (%)

Consolidate Financial Statement
2015
2016
2017

2.06
1.65
0.52
6.41
57
9.59
38
8.49
43
52

4.19
2.27
0.82
6.02
61
9.89
37
8.31
44
54

3.15
2.39
1.66
5.71
64
8.92
41
8.16
45
60

2.18
1.76
0.64
6.41
57
8.61
42
8.81
41
58

1.50
1.14
0.45
5.57
66
8.53
43
8.84
41
67

2.70
2.13
0.79
5.25
69
7.61
48
9.07
40
77

9.24
(0.24)
(1.60)
(1.36)

14.21
5.36
4.77
3.72

18.88
10.47
10.43
8.32

11.29
0.71
(0.91)
(0.77)

22.79
5.08
2.65
2.12

39.91
12.54
10.58
9.71

(1.00)
14.73
0.62

3.14
25.03
0.66

7.48
38.40
0.72

(0.57)
15.81
0.63

1.67
18.64
0.63

7.61
26.94
0.72

0.26
11.08
0.90
-

0.12
27.79
0.73
-

0.11
834.27
7.29
-

0.25
13.12
1.06
-

0.28
9.29
0.55
-

0.27
44.37
5.18
-
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13.4 ตารางอัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะ
ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560
อัตราส่ วนสภาพคล่ อ ง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ เ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ เ ฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

งบการเงินรวม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

2.06
1.65
0.52
6.41
57
9.59
38
8.49
43
52

4.19
2.27
0.82
6.02
61
9.89
37
8.31
44
54

3.15
2.39
1.66
5.71
64
8.92
41
8.16
45
60

2.18
1.76
0.64
6.41
57
8.61
42
8.81
41
58

1.50
1.14
0.45
5.57
66
8.53
43
8.84
41
67

2.70
2.13
0.79
5.25
69
7.61
48
9.07
40
77

9.24
(0.24)
(1.60)
(1.36)

14.21
5.36
4.77
3.72

18.88
10.47
10.43
8.32

11.29
0.71
(0.91)
(0.77)

22.79
5.08
2.65
2.12

39.91
12.54
10.58
9.71

(1.00)
14.73
0.62

3.14
25.03
0.66

7.48
38.40
0.72

(0.57)
15.81
0.63

1.67
18.64
0.63

7.61
26.94
0.72

0.26
11.08
0.90
-

0.12
27.79
0.73
-

0.11
834.27
7.29
-

0.25
13.12
1.06
-

0.28
9.29
0.55
-

0.27
44.37
5.18
-
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14. Management's Analysis and Explanation
1. Overall operating results
Separate financial statement
According to APCS financial statement, revenue from sales for 2017 and 2016 was Bt980.92 million and
Bt902.44 million respectively, increasing from 2016 for Bt78.48 million or 8.7 %. The cost of sales for 2017 and 2016
was Bt795.72 million and Bt774.19 million respectively, increasing from 2016 for Bt21.53 million or 2.8%.
If compared with gross profit margin in 2017 and 2016, it was 18.9% and 14.2% respectively. In 2017 the company's
performance improved with operating profit for the year was Bt102.48 million. Return on equity (ROE) for 2017 and
2016 was 8.32% and 3.72% respectively.
Operating Results

Overall APCS financial statements operating results were better than those in 2016 due to the revenue growth in
the automotive, air-conditioning compressor and refrigeration industries, Other industrial components those components
included medical tools. In terms of the costs of sales, most product costs went to labor, production expenses and machinery
and equipment depreciation, APCS managed its costs efficiently, making the costs of sales to the sales revenue in 2017
and 2016 was Bt 81.1% and 85.8% respectively.
In terms of the control of the sales and administrative expenses, APCS in 2017 controlled those expenses in
compliance with the normal business operation. Thus, the sales and administrative expenses in 2017 dropped.
The Return on Equity (ROE) in the APCS financial statements showed better trends in 2017 than 2016 as
8.32% and 3.72% respectively, The Return on Equity Ratio (ROE) looked better as APCS turned its operation results
to positive with a profit.
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. วิคราะห์ ผลการดาเนินงาน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายได้จากการขาย ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากับ 980.92 ล้านบาท และ 902.44 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 เท่ากับ 78.48 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.7 และต้นทุนขาย ปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 795.72 ล้านบาท
และ 774.19 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 21.53 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8 ซึ่ งหากเทียบ
สัดส่ วนอัตรากาไรขั้นต้น ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 18.9 และร้อยละ 14.2 ตามลาดับ โดยภาพรวมปี 2560
บริ ษทั มี ผลประกอบการปรั บตัวดี ข้ ึน โดยมี กาไรจากการดาเนิ นงานสาหรั บปี เท่ากับ 102.48 ล้านบาท และมี อตั รา
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 8.32 และร้อยละ 3.72 ตามลาดับ
วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ หลัก ปี 2560

หน่ วย : ล้ านบาท

ภาพรวมผลการดาเนินงาน งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2560 มีผลการดาเนินงานดีข้ ึนจากปี 2559 มาจากยอดขายที่
เพิ่มขึ้นของกลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น และ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู งอื่นๆ ประเภทเครื่ องมือทางการแพทย์ ในด้านต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายการผลิตส่ วน
ใหญ่มาจาก ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่ งบริ ษทั ได้บริ หารจัดการต้นทุน
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้มีตน้ ทุ นขายต่อยอดรายได้ของบริ ษทั ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 81.1 และ
ร้อยละ 85.8 ซึ่ งมีสัดส่ วนที่ลดลง
ในด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร สาหรับปี 2560 บริ ษทั ได้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารให้สอดคล้องกับการดาเนิ นงานปกติของบริ ษทั อย่างสม่ าเสมอ จึ งทาให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของปี
2560 ลดลง
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในปี 2560 และปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 8.32
และร้อยละ 3.72 อัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน เนื่องจากบริ ษทั มีผลการดาเนินงานที่ปรับตัวเป็ นกาไร
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Consolidated financial statement
According to consolidated financial statement, According to the consolidated financial statements, the overall
operating results in 2017 were better than those in 2016 from the following two main sources of revenue:
1. Revenues from sales and services for 2017 and 2016 was Bt1,030.60 million and Bt969.42 million
respectively, increasing from 2016 for Bt61.18 million or 6%. The cost of sales for 2017 and 2016 was Bt797.04
million and Bt775.81 million respectively, increasing from 2016 for Bt21.23 million (or 3%)
2. Contract revenues for 2017 and 2016 was Bt254.14 million and Bt15.51 million respectively,
increasing from 2016 for Bt238.63 million or 1,539%. The Contract costs for 2017 and 2016 was Bt197.16 million
and Bt11.21 million respectively, increasing from 2016 for Bt185.95 million (or 1,659%)
If compared with gross profit margin in 2017 and 2016, it was 28.2% and 20.4% respectively. In 2017 APCS
and its subsidiaries had performance improved, with operating profit for the year equaling of Bt136.18 million and
return on equity (ROE) for 2017 and 2016 was 9.71% and 2.12% respectively.
Operating Results

According to consolidated financial statement,
1. Revenues from sales and services are from
- increased sales of high-precision products due to a continuous influx of orders from clients in the
automobile, compressor and air-conditioning industries and other equipment, especially medical tools and equipment.
Most costs were from labor, production expenses and machinery depreciation. The Company managed its costs
efficiently.
- revenues from consultation services to construction projects under a subsidiary, which signed in
consultation agreements in late 2016 and revenues started coming in from every project in 2017. That’s why the
Company had additional revenues. Most costs went to wages as we hired consultants and specialists for those
construction projects.
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งบการเงินรวม
รายได้หลัก และต้นทุนหลัก ตามงบการเงินรวม แบ่งเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ คือ
1. รายได้จากการขายและการให้บริ การ ปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 1,030.60 ล้านบาท และ 969.42 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 61.18 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6 ซึ่ งต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
ปี 2560 และปี 2559 เท่ ากับ 797.04 ล้านบาท และ 775.81 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากปี 2559 เท่ ากับ 21.23
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. รายได้ค่าก่อสร้าง ปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 254.14 ล้านบาท และ 15.51 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 เท่ากับ 238.63 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1,539 ซึ่ งมีตน้ ทุนก่อสร้าง ปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 197.16
ล้านบาท และ 11.21 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 185.95 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,659
ซึ่ งจากการดาเนิ นงานหลัก พบว่าหากเทียบสัดส่ วนอัตรากาไรขั้นต้น ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ
28.2 และร้อยละ 20.4 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ อัตรากาไรขั้นต้นสู งขึ้นจากปี 2559 และมีผลประกอบการโดยรวมที่ดีข้ ึน
โดยมีกาไรจากการดาเนิ นงานสาหรับปี เท่ากับ 136.18 ล้านบาท และมีอตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ปี 2560
และ 2559 เท่ากับร้อยละ 9.71 และร้อยละ 2.12
วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน

รายได้ หลัก ปี 2560

หน่ วย : ล้ านบาท

ตามงบการเงินรวม รายได้หลัก ปี 2560 แบ่ง 2 ส่ วน โดยมีผลการดาเนินงานรวมดีข้ ึนจากปี 2559 เนื่องจาก
1. รายได้จากการขายและการให้บริ การ ประกอบด้วย
- รายได้จากการขายของกลุ่มธุ รกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู งมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อันเนื่ องมาจากได้รับคา
สั่งซื้ อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่ องในอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมเพรสเซอร์ และเครื่ องปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ประเภท
เครื่ องมือทางการแพทย์ ซึ่ งต้นทุนส่ วนใหญ่จะเป็ น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักร ซึ่ ง
บริ ษทั ได้บริ หารจัดการต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างต่อเนื่อง
- รายได้จากการให้บริ การที่ปรึ กษาโครงการก่อสร้าง ซึ่ งเป็ นผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย โดยได้ลง
นามในสัญญาที่ปรึ กษาในช่วงปลายปี 2559 และเริ่ มทยอยรับรู ้รายได้ตามสัญญา จนครบทุกโครงการในปี 2560 จึงทาให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าบริ การงานก่อสร้างส่ วนใหญ่เป็ น ค่าจ้างที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. รายได้จากการก่อสร้ าง ภายใต้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ที่ ได้รับงานก่อสร้างครั้ งแรกเป็ นโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ ในปลายปี 2559 ต่อมาในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้รับงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่ อง ทาให้มียอด
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2. Revenue from the construction activities under a subsidiary: The first construction project was the
waste-energy power plant in late 2016. In 2017, the subsidiary was awarded with other construction projects, thus
earning additional revenues, for example, from solar-energy power plants, alternative-energy power plants powered by
community waste. Most costs from the construction business went to construction fees, salary and wages.
Revenues
The APCS’s financial statements reflect APCS main business lines – producing and distributing highprecision parts and components for the following 4 major industries, namely, (1) automotive, (2) air-conditioning
compressor and refrigeration, (3) digital camera and (4) other industries.
The product distribution was classified into 74.04% of distribution to domestic customers in average and
25.96% of distribution to foreign customers in average.
Structure of revenue

1. Automotive industry
2. Air-conditioning compressor and
refrigeration industry
3. Digital camera industry
4. Other industries
Total Revenues for sale
Other Revenues
Total Revenues

Separate financial statement
2015
2016
2017
Million Baht %
Million Baht %
Million Baht
%
616.78
74.68
645.18 71.39
681.09 69.31
154.85
37.68
10.95
820.26
5.67
825.93

18.75
4.56
1.33
99.32
0.68
100.00

186.20 20.60
49.58 5.49
21.48 2.37
902.44 99.85
1.30 0.15
903.74 100.00

214.47 21.83
42.53 4.33
42.83 4.36
980.92 99.83
1.75 0.17
982.67 100.00

According to APCS financial statement business of manufactures high precision parts and components made
from metals has revenue from sales in 2017, compared with 2016 by 78.48% (or 8%). The increase was attributed to:
1. Automotive industry As shown in the separate financial statements, revenues from the automobile
industry rose by about Bt35.91 million or 6 percent from 2016. APCS produced automotive components and
motorcycle components (see details in Part 1, Section 2: Nature of Business concerning the revenue structure). In all,
revenues from automotive components rose from those in 2016 as APCS received additional purchase orders for the
models APCS had been producing. Though components for certain models were no more required, APCS had
capabilities to produce components for new models. That’s why APCS received additional purchase orders to replace
outdated models. In terms of the automobile industry in the future, production for domestic consumption may remain
unchanged or slightly increase in line with overall industrial situations. However, the automobile industry will remain
a core industry, supported by the government. Overall, domestic production is likely to focus on domestic production.
Since the first car policy, the car is gradually due for transfer. Consumers have a desire to buy new cars. Or need to
use a new version. Because it is more energy efficient than the original model.
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รายได้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
โดยใช้เชื้อเพลิงแปรรู ปจากขยะชุมชน โดยต้นทุนจากการก่อสร้าง ส่ วนใหญ่เป็ น ค่าจ้างก่อสร้าง เงินเดือนและค่าจ้าง
รายได้
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั รายได้หลักของบริ ษทั อยู่ในกลุ่ มธุ รกิ จผลิ ตและจ าหน่ ายชิ้ นส่ วนโลหะที่ มี ความ
เที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts and Components) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
ยานยนต์ 2) อุ ตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทาความเย็น 3) อุ ตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล 4) อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยแบ่งเป็ นการจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าในประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 74.04 และจาหน่ายให้
ลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย ร้อยละ 25.96
โครงสร้ างรายได้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2559
2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
กลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
1. อุตสาหกรรมยานยนต์
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่ อง ปรับอากาศและ
เครื่ องทาความเย็น
3. อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
4. อื่น ๆ
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้ รวม

616.78

74.68

645.18

71.39

681.09

69.31

154.85 18.75
37.68 4.56
10.95 1.33
820.26 99.32
5.67 0.68
825.93 100.00

186.20
49.58
21.48
902.44
1.30
903.74

20.60
5.49
2.37
99.85
0.15
100.00

214.47
42.53
42.83
980.92
1.75
982.67

21.83
4.33
4.36
99.83
0.17
100.00

ตามงบการเงินเฉพาะรายได้จากการขายธุ รกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู งในปี 2560 ที่ผา่ นมา เมื่อเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น
78.48 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8 เนื่องจาก
1. อุตสาหกรรมยานยนต์ ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ
35.91 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6 โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริ ษทั แบ่งเป็ นประเภทชิ้นส่ วน
รถยนต์ และชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ (รายละเอียดดูในข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุ รกิจ เรื่ องโครงสร้างรายได้) โดย
ภาพรวมรายได้จากการจาหน่ายชิ้นส่ วนยานยนต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับสั่งซื้ อจากลูกค้าเพิ่มขึ้น ใน
แบบงานรุ่ นที่เคยผลิต ซึ่ งถึงแม้จะมีงานบางรุ่ นหมดการผลิตไป แต่บริ ษทั ก็มีศกั ยภาพในการผลิตชิ้นงานให้เป็ นไปตาม
แบบงานรุ่ นใหม่ (New Model) ของลูกค้าผูผ้ ลิตรถยนต์ ทาให้ได้รับคาสั่งซื้ อเพิ่มมาทดแทนงานบางรุ่ นที่หมดรุ่ นการ
ผลิต สาหรับสภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอนาคตปริ มาณการผลิตเพื่อจาหน่ ายในประเทศ น่ ามี
ยอดการผลิตอยูใ่ นภาวะทรงตัว หรื อปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่ งเป็ นไปตามสภาวะอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงเป็ นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่ รัฐบาลให้การสนับสนุ นโดยภาพรวมการผลิต
รถยนต์ในประเทศน่าจะเน้นการผลิตเพื่อใช้หมุนเวียนภายในประเทศ เนื่ องจากรถยนต์ตามโครงการนโยบายรถยนต์คนั
แรกได้ทยอยครบกาหนดที่ จะสามารถโอนได้แล้ว ท าให้ผูบ้ ริ โภคมี ความต้อ งการที่ จ ะซื้ อ รถยนต์ใหม่ หรื อมี ความ
ต้องการใช้รุ่นใหม่ เนื่องจากประหยัดพลังงานมากกว่ารถยนต์รุ่นเดิม
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2. Air-conditioning compressor and refrigeration industry
The APCS’s separate financial statements showed revenues in 2017 increased by about Bt28.27 million or
15 percent from those in 2016 because clients expanded their production base both in and outside the country, thus
APCS received additional purchase orders due to the changing climate. APCS had production capacity to meet clients’
needs and managed to continuously deliver products to the clients. That’s why APCS earned additional revenues. In
late 2016, APCS received production orders for new models and deliveries made in 2017. As a result, the company
continues to maintain order levels for its customers. Even in a highly competitive environment.
3. The digital camera industry
The APCS’s separate financial statements Revenues from the digital camera industry in 2017 decreased by
about Bt7.05 million or 14 percent from those in 2016 following adjustments of the clients producing digital cameras
to the camera industry. Orders for components for new models were given to APCS in 2017 and APCS was capable of
producing components according to the clients’ new models. With additional purchase orders, revenues from this
industry rose accordingly.
4. Other industrial components
Revenues from components for other industries in 2017 increase by about Bt21.35 million or 99 percent from
those in 2016. Those components included medical tools, airplane components, machinery spare parts, etc. In 2017, APCS
doubled Since the company has been working in the new model in late 2016, The order is components included medical
tools and order is continuous. Overall, the company's revenue has increased.
The consolidate financial statements reflect APCS main business lines – producing and distributing highprecision parts and components for the following 4 major industries, namely, (1) automotive, (2) air-conditioning
compressor and refrigeration, (3) digital camera and (4) other industries. The product distribution was classified into
80.18% of distribution to domestic customers in average and 19.82% of distribution to foreign customers in average.
Consolidated financial statement
2015
2016
%
Million Baht
%
Million Baht
1.Manufactures high precision parts and
components made from metals
1.1 Automotive industry
1.2 Air-conditioning compressor and
refrigeration industry
1.3 Digital camera industry
1.4 Other industries
Total Manufactures high precision parts and
components made from metals
2. Consulting and Construction
3. Production and sale row water
Total Revenues for sale
Other Revenues
Total Revenues

2017
Million Baht

%

616.78

74.65

645.18

65.12

681.09

52.92

154.85
37.68
10.95

18.74
4.56
1.33

186.20
49.58
21.48

18.79
5.00
2.17

214.47
42.53
42.83

16.66
3.30
3.33

820.26
820.26
5.93
826.19

99.28
99.28
0.72
100.00

902.44
59.04
23.45
984.93
5.85
990.78

91.08
5.96
2.37
99.41
0.59
100.00

980.92
303.82
1,284.74
2.35
1,287.09

76.21
23.61
99.82
0.18
100.00
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2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 28.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 เนื่ องจากในปี
2560 ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559 บริ ษทั ได้รับ
แบบงานรุ่ นใหม่ทดแทนรุ่ นเก่าที่หมดไปหลายรุ่ น ทาให้บริ ษทั มียอดคาสั่งซื้ อที่ต่อเนื่ อง ประกอบกับบริ ษทั สามารถผลิต
สิ นค้าได้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า ทาให้บริ ษทั รักษาระดับการสั่งซื้ อที่มีต่อลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ อง แม้ในสภาวะที่
การแข่งขันสู ง
3. อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 7.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14 ยอดคาสั่งซื้ อที่
ลดลงเป็ นผลมาจากการที่โทรศัพท์รุ่นใหม่ได้พฒั นาให้มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ดีข้ ึน จนกล้องถ่ายภาพดิจิตอลถูกลด
บทบาทลง แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้นาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น และให้มีความสามารถในการผลิต
ชิ้นงานได้หลากหลายขึ้นเพื่อทดแทนยอดคาสั่งซื้ อในชิ้นงานกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่ลดลง
4. ชิ้นส่ วนอุตสาหกรรมอื่นๆ
ตามงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั เพิ่มขึ้ นจากปี 2559 ประมาณ 21.35 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 99 ชิ้ นส่ วน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ของบริ ษทั ประกอบด้วย เครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่ วนเครื่ องบิน อะไหล่เครื่ องจักร เป็ นต้น
โดยในปี 2560 ชิ้นส่ วนอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับงานรุ่ นใหม่ในช่วงปลายปี 2559 เป็ นงาน
เครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมียอดคาสั่งซื้ อที่ต่อเนื่อง ทาให้โดยรวมแล้วบริ ษทั มียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
งบการเงินรวม ประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts and
Components) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมหลักๆ 4 ประเภท ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์ 2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทาความเย็น 3) อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิ จิตอล 4) อุตสาหกรรมอื่ นๆ โดยแบ่ งเป็ นการ
จาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าในประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 80.18 และจาหน่ายให้ลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย ร้อยละ 19.82
2558
ล้านบาท ร้อยละ
1. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์
1.2 อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น
1.3 อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
1.4 ชิ้นส่ วนอื่น ๆ
รวมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษาและก่อสร้าง
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ
รวมรายได้ จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รายได้ รวม

งบการเงินรวม
2559
2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

616.78 74.65

645.18 65.12

154.85
37.68
10.95
820.26
820.26
5.93
826.19

186.20
49.58
21.48
902.44
59.04
23.45
984.93
5.85
990.78
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18.74
4.56
1.33
99.28
99.28
0.72
100.00

18.79
5.00
2.17
91.08
5.96
2.37
99.41
0.59
100.00

681.09

52.92

214.47
42.53
42.83
980.92
303.82
1,284.74
2.35
1,287.09

16.66
3.30
3.33
76.21
23.61
99.82
0.18
100.00
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In the consolidated financial statements, in terms of revenues from high-precision components after
offsetting interrelated transactions in the APCS’s separate financial statements with a subsidiary, P2 Precision Co.,
Ltd. (which produces similar products with APCS), the financial performance would go into the same direction. To
make it easy, we wish to analyze the overall revenues, which increased from those in 2016 due to the construction and
consultation business group and raw water production and distribution business group.production and distribution
business group.
1. Construction and consultation business group
In the consolidated financial statements, the subsidiary earned in 2017 and 2016 at Bt303.82 million and
Bt59.04 million respectively as a consultant and construction, which was more than the revenue in 2016 as the
subsidiary expanded its businesses to civil engineering and electrical engineering services, designing and providing
consultation on project construction and maintenances of every kind of alternative-energy power plants such as solar
cell power plants, waste-fuelled power plants, wind-energy power plants at every installed capacity.
For a consultant construction to solar-cell power plants The subsidiary has signed the project in 2016 with
the total value of 89 million baht. The subsidiary has provided services and gradually recognized some revenue from
the end of 2016 until the consultancy service was completed. The total revenue of this project is recognized in 2nd
quarter of 2017. Most of the costs are salary and wages.
In terms of construction projects, the subsidiary was awarded with construction of a 9.9-megawatt power
plant, powered by waste. Partial revenues or Bt15.51 million were booked in 2016. In 2017, the subsidiary was
awarded with additional construction projects, including but not limited to a power plant powered by community
waste, solar-energy power plant, electricity systems, etc. The subsidiary has a full team of engineers and specialists
with high potentials to provide services for construction of power plants powered by alternative and renewable
energies, which the government has been supporting the private sector and communities to go for alternative and
renewable energies to reduce greenhouse effects, a starting point for Thailand to move into a low-carbon society.
Consequently, the subsidiary earned additional revenues and contributed to the better performance of the entire Group.
Most costs went construction expenses, salary and wages of engineers and specialists.
2. Raw water production and distribution business group
According to the consolidated financial statements, the subsidiary handling raw water production and
distribution in 2017 had lower revenues from water sales than those in 2016 because the water sale contract with a
customer was unclear. The customer then pumped water for its consumption less than the monthly minimum level
agreed upon. As the contract was unclear, a lot of disputed arose between the two parties. Cholkij and the customer
reviewed the contract together to make clear working procedures and eliminate disputes. Today, the new contract has
been signed and the customer will start pumping water in early 2018. It’s expected that the subsidiary will gain
revenues from water sales in 2018 as planned.
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งบการเงินรวม ในกลุ่มธุ รกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง เมื่อนางบการเงินเฉพาะบริ ษทั หักรายการระหว่างกัน
แล้ว กับบริ ษทั พีทู พรี ซิชั่น จากัด (ซึ่ งประกอบธุ รกิ จประเภทเดี ยวกันกับบริ ษทั ) การวิเคราะห์ จะมี ตวั เลขทิ ศทาง
สอดคล้องกับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจจึงขอวิเคราะห์รายได้รวม เฉพาะกลุ่มธุ รกิจที่
ปรึ กษาและก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ ซึ่ งเป็ นรายได้รวมที่เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 อย่างมีสาระสาคัญ
1. กลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษาและก่อสร้าง
ตามงบการเงิ นรวม บริ ษทั ย่อยมี รายได้จากที่ ปรึ กษาและก่อสร้ าง ปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 303.82 และ
59.04 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มจากปี 2559 โดยเป็ นงานที่ดาเนิ นการโดยบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การวิศวกรรม
โยธา และวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง ในการออกแบบและให้คาปรึ กษาด้านงานก่อสร้างโครงการ รวมถึงให้บริ การดูแลและ
บารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิ ด ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์ โรงฟลิตไฟฟ้ าจาก
เชื้อเพลิงขยะชนิดต่างๆ และโรงผลิตไฟฟ้าจากลม ทุกขนาดกาลังการผลิตและติดตั้ง
สาหรับงานที่ปรึ กษาทั้งจานวนเป็ นงานที่ปรึ กษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งบริ ษทั ย่อย
ได้ลงนามในช่ วงปี 2559 มี มูลค่าโครงการทั้งสิ้ น 89 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยได้ให้บริ การและได้ทยอยรั บรู ้ รายได้
บางส่ วนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่ องมาจนถึงให้บริ การงานที่ปรึ กษาเสร็ จสิ้ น และรับรู ้รายได้ท้ งั หมดของโครงการนี้
ในไตรมาส 2 ของปี 2560 ซึ่ งต้นทุนของงานให้บริ การที่ปรึ กษา มีตน้ ทุนส่ วนใหญ่เป็ นค่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ และเงินเดือน
วิศวกรที่ชานาญการ
สาหรับงานโครงการก่อสร้าง เป็ นงานที่บริ ษทั ย่อยได้รับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานขยะ ขนาด 9.9 เมกะ
วัตต์ โดยได้รับรู ้รายได้บางส่ วนในปี 2559 จานวน 15.51 ล้านบาท และในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้มีโครงการงานก่อสร้าง
เพิ่มขึ้ นอี ก เช่ น โครงการงานก่ อสร้ างพลังงานไฟฟ้ าจากขยะชุ มชน โคงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์
โครงการจ้างงานระบบไฟฟ้า เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั ย่อยมีวิศวกร ผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีศกั ยภาพที่จะสามารถรับงานเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ซึ่ งปั จจุบนั รั ฐบาลให้การสนับสนุ นภาคเอกชน และชุมชนในการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดภาวะปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และเป็ นจุดเริ่ มต้นให้ประเทศ
ไทยเริ่ มก้าวสู่ เส้นทางของการเป็ นสังคมคาร์ บอนต่า (low Carbon Society) จึงสนับสนุนโครงการต่างๆ ทาให้บริ ษทั ย่อย
มี รายได้เติ บโตอย่างต่อเนื่ อง และส่ งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริ ษทั มี ผลการดาเนิ นงานที่ ดีข้ ึน ทั้งนี้ ตน้ ทุนส่ วนใหญ่เป็ น
ค่าจ้างก่อสร้าง เงินเดือน ค่าแรงงานวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นต้น
2. กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ
ตามงบการเงินรวม บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานเกี่ยวกับผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ ในปี 2560 รายได้จากการขายน้ า ลดลง
จากปี 2559 ทั้งจานวน อันเนื่ องมาจากบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาจาหน่ายน้ าดิบให้กบั ลูกค้าแห่ งหนึ่ ง แต่ในระหว่างปี 2559
ลูกค้าบริ ษทั ดังกล่าวสู บน้ าไม่ถึงตามเกณฑ์ข้ นั ต่าที่กาหนดตามแผนการรับน้ ารายเดือน อันเนื่ องมาจากประเด็นปั ญหาต่างๆ
และสัญญาไม่ช้ ีชดั จึงเป็ นประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างกันทั้งสองฝ่ าย ทาให้ชลกิจและบริ ษทั เอกชนดังกล่าวได้หารื อร่ วมกัน
เพื่อจัดทาสัญญาใหม่ พร้ อมกาหนดวิธีการปฏิ บตั ิใหม่ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชดั เจนต่างๆ ซึ่ งปั จจุ บนั ได้มีการ
จัดทาสัญญาใหม่เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และลูกค้าจะเริ่ มสู บน้ าในต้นปี 2561 จึงคาดว่าในปี 2561 บริ ษทั ย่อยจะมีรายได้จากการ
จาหน่ายน้ าดิบได้เป็ นไปตามสัญญาที่กาหนดไว้
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Costs of sales and gross profit
Costs of sales of the group are as follows:
• High-precision component business group
In the APCS’s separate financial statements in 2017, the gross profit was 19percent, an increase from in
2016 by 14 percent. Costs of sales included raw materials such as steel, aluminum, etc., chroming charges, direct
labor, depreciation, electricity charges, water charges, etc. Because of the rising revenues from the high-precision
components, especially from the automotive, air-conditioning compressor and refrigeration industries, which the airconditioning compressor and refrigeration industries offered a high margin and efficient cost control, APCS enjoyed
more gross profit. The costs of sales asides from factory varying expenses (raw materials, chroming, electricity , other
charges and depreciation of machinery and equipment)
In the consolidated financial statements, the gross profit was 21 percent, an increase by 5 percent from 2016
at 16 percent. The additional gross profit came from the high-precision component business unit, which had a 14.41
percent gross profit. The explanations would be in compliance with the APCS’s separate financial statements.
In terms of the consultation and construction unit, the gross profit rate in 2017 was 30 percent of the
revenues from consultation and construction. Most costs went to wages to supervisory engineers, construction
expenses, labor, consultation fees, etc. The gross profit rate in 2017 dropped from that in 2016 because in 2016 most
revenues came from consultation fees while in 2017 most revenues came from construction fees. Consultation
business had lower costs than construction activities.
In terms of raw water production and distribution unit, as earlier stated in 2017 the water sales contract was
reviewed with the customer. The new contract was concluded and signed in late 2017. The subsidiary would start
earning revenue from raw water sale in 2018. Costs of sales usually go to labor, electricity charges, depreciation,
gasoline for water pumps, pump maintenances, etc. If the subsidiary has additional customers to buy raw water, the
gross profit would definitely increase.
Sales and administration expenses
Consisted of:

Selling expenses
Administrative expenses
Other Expenses

Provision for impairment of goodwill

Separate financial statement
2015
2016
2017
5.49
5.01
5.04
73.27
74.06
71.19
4.65
2.08
8.01
83.41
81.15
84.24
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(Unit : Million Baht)
Consolidated financial statement
2015
2016
2017
5.49
5.04
5.04
82.45 117.12
118.60
4.75
2.11
8.09
29.50
92.69 153.74
131.73

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ต้ นทุนขายและอัตรากาไรขั้นต้ น
ต้นทุนขายของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย
- กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2560 อัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19 ของยอดรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 5 จากอัตรากาไรขั้นต้นในปี 2559 เท่ ากับ ร้ อ ยละ 14 โดยต้นทุ นขาย ประกอบด้วย ค่ าวัตถุ ดิบ เช่ น เหล็ก
อลูมิเนียม เป็ นต้น ค่าจ้างชุบชิ้นงาน ค่าแรงงานทางตรง ค่าเสื่ อมราคา ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และอื่นๆ เป็ นต้น เนื่ องจาก
รายได้ธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นโลหะเที่ ย งตรงสู ง ยอดการผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากชิ้ น ส่ ว นในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น และชิ้นส่ วนอื่นๆ อุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์
ซึ่ งอุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทาความเย็น และชิ้ นส่ วนอื่ นๆอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ทาง
การแพทย์ เป็ นธุ รกิจที่มีอตั รากาไรขั้นต้นสู ง ประกอบกับบริ ษทั ได้บริ หารจัดการควบคุมต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึ ง
ทาให้บริ ษทั มี อตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ต้นทุนขายนอกจากค่าใช้จ่ายผันแปรโรงงาน (ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างชุบชิ้นงาน ค่าไฟฟ้ า
ต้นทุนอื่นและค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักรและอุปกรณ์)
ตามงบการเงินรวม ปี 2560 อัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21 ของยอดรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
จากอัตรากาไรขั้นต้นในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 16 โดยอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาจาก กลุ่มธุ รกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรง
สู ง ซึ่ งคาอธิบายเป็ นไปตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับกลุ่มธุ รกิ จที่ปรึ กษาและก่อสร้าง มี อตั รากาไรขั้นต้น ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 30 ของยอดรายได้จากที่
ปรึ กษาและก่อสร้ าง โดยต้นทุนที่ ปรึ กษาและก่อสร้ าง ประกอบด้วย ค่าแรงงานวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ค่าจ้างก่อสร้ าง
ค่าแรงงานก่อสร้ าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ ปรึ กษา เป็ นต้น ซึ่ งอัตรากาไรขั้นต้นลดลง จากปี 2559 เนื่ องจากรายได้ที่
ปรึ กษาและก่อสร้างในปี 2559 จานวนส่ วนใหญ่มาจากรายได้ที่ปรึ กษา ซึ่ งมีตน้ ทุนการบริ การที่นอ้ ย เมื่อเทียบกับต้นทุน
ก่อสร้าง โดยในปี 2560 รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรับจ้างก่อสร้าง
สาหรับกลุ่มธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ ในปี 2560 ตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่าในระหว่างปี 2560 บริ ษทั อยู่
ระหว่างการเจรจาสัญญาใหม่กบั ลูกค้าบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง และในปลายปี 2560 ได้ตกลงลงนามในสัญญาซื้ อขายน้ า
ดิบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยบริ ษทั ย่อยจะเริ่ มมีรายได้จากการจาหน่ายน้ าดิบ ในปี 2561 โดยปกติธุรกิจนี้ ตน้ ทุนขายส่ วน
ใหญ่ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่ อมราคา ค่าน้ ามันเครื่ องสู บน้ า ค่าซ่ อมแซมบารุ งรักษา และอื่นๆ เป็ นต้น
ซึ่ งหากมีบริ ษทั ย่อยมีการจาหน่ายน้ าดิบให้กบั ลูกค้าเพิ่มขึ้น จะมีผลทาให้มีอตั รากาไรขั้นต้นสู งขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิยม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2558
2559
2560

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2559
2560

5.49
73.27
4.65
83.41

5.49
82.45
4.75
92.69

5.01
74.06
2.08
81.15
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5.04
71.19
8.01
84.24

5.01
117.12
2.11
29.50
153.74

5.04
118.60
8.09
131.73

Asia Precision Public Company Limited
Sales and administration expenses included sales expenses, exchange rate loss, administration expenses and other
expenses.
Most administration expenses went to the staff’s monthly salary and welfare benefits, bonus, remuneration
to directors, professional fees and depreciation.
The ratio of sales and administration expenses to sales revenues in 2017 and 2016 was 9 percent for the both year
and In the consolidated financial statements in 2017 and 2016 was10 percent and 16 percent respectively.
In the APCS’s financial statements, sales and administration expenses in 2017 and 2016 were Bt84.24 million and
Bt81.15 million respectively. The expenses rose just a little bit in 2017 because the Company could manage cost and
expenses efficiently, continued from 2016.
In the consolidated financial statements, sales and administration expenses towards sales revenues in 2017 and
2016 were Bt131.73 million and Bt153.74 million respectively. The drop came from a fund allocated for depreciation of
goodwill following A2 investing in Cholkij Sakol. If that transaction were not included, sales and administration expenses
would have increased just a little bit in line with the Group’s business growth. Other expenses included the exchange loss and
loss from asset sales mostly from APCS. The exchange loss increased from 2016 because of payment by customers overseas
into the Company’s foreign currency account but the exchange rate was not favored to us.
Financial costs
In the APCS’s separate financial statements, financial costs in 2017 and 2016 featured Bt0.23 million and Bt5.27
million, respectively, a Bt5.04 million drop from that in 2016 because APCS had paid back a long-term loan, borrowed in
2011-2012. The loan was aimed to purchase additional machinery for production expansion (details of the long-term loan
from financial institutions.)
In the consolidated financial statements, financial costs in 2017 and 2016 were Bt9.07 million and Bt18.12 million
respectively. The costs dropped because of the APCS’s full loan payback and a subsidiary’s debt restructuring, thus the
interest rate on loans went down.
2. Analysis of financial status
Assets
The separate financial statements showed totals assets in 2017 and 2016 at Bt1,422.91 million and
Bt1,317.75 million respectively. In 2017, the total assets featured 29% current assets and 71% non-current assets. 38% of
the non-current assets were land, buildings and equipment and 33% long-term loans to related parties
The consolidated financial statements showed totals assets in 2017 and 2016 at Bt1,871.88 million and
Bt1,706.15 million respectively. In 2017, the total assets featured 39% current assets and 61% non-current assets.
Some 51% of the non-current assets were land, buildings and equipment.
In all, in The separate financial statements and the consolidated financial statements, additional assets were as
follows:
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารส่ วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเสื่ อมราคา
โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้จากการขายในปี 2560 และ ปี 2559 งบการเงินเฉพาะ คิดเป็ นร้อยละ 9
เท่ากันทั้งสองปี และงบการเงินรวม คิดเป็ นร้อยละ 10 และ 16 ตามลาดับ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 84.24 ล้านบาท
และ 81.15 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่ องจากบริ ษทั สามารถจัดการบริ หารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่องจากปี 2559
งบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้จากการขายในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 131.73 ล้าน
บาท และ 153.74 ล้านบาท ตามลาดับ จานวนที่ลดลงเป็ นค่าเผื่อด้อยค่าของค่าความนิ ยมที่เกิดจากเอทู ลงทุนในชลกิจ
สากล หากไม่รวมรายการดังกล่าวค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้นเพียงล็กน้อยสอดคล้องกับการขยายตัวของ
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั สาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และขาดทุนจากการจาหน่ าย
ทรัพย์สิน ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากบริ ษทั โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่ องจากรายการรับชาระเงินจากลูกหนี้ การค้าต่างประเทศ
โดยบริ ษทั มีบญั ชีมีบญั ชีสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อรองรับการชาระเงิน แต่อตั ราแลกเปลี่ยนที่ลดลงทาให้มีผลขาดทุน
ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ต้นทุนทางการเงินในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 0.23 ล้านบาท และ 5.27 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่ งลดลงจากปี 2559 จานวน 5.04 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ได้จ่ายชาระคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว
ครบแล้วทั้งจานวน ซึ่ งเป็ นเงินที่บริ ษทั กูย้ มื มาในช่วงระหว่างปี 2554 – 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์การกูย้ มื มา สาหรับการ
ซื้ อเครื่ องจักรเพื่อในการขยายกาลังการผลิต (รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาวสถาบันการเงิน)
งบการเงินรวม ต้นทุนทางการเงินในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 9.07 ล้านบาท และ 18.12 ล้านบาท ตามลาดับ
ลดลง เนื่องจากการจ่ายชาระคืนเงินต้นครบแล้วทั้งจานวนของบริ ษทั และการปรับโครงสร้างหนี้ของบริ ษทั ย่อย ที่มีผลทาให้
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ลดลง

2. การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั มี สิ นทรั พย์รวม ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ ากับ 1,422.91 ล้านบาท และ 1,317.75
ล้านบาท ตามลาดับ ปี 2560 สิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 29 และสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
ร้อยละ 71 ของสิ นทรั พย์รวม ในส่ วนของสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 38 และ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ร้อยละ 33
งบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1,871.88 ล้านบาท และ 1,706.15 ล้านบาท
ตามลาดับ ปี 2560 สิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ร้ อยละ 39 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 61
ของสิ นทรัพย์รวม ในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 51
โดยภาพรวมในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม รายการสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้
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Asia Precision Public Company Limited
Trade and other current receivable
Consisted of:
Separate financial statement
Trade accounts receivable
Less Allowance for Doubtful
Net

Unbilled construction revenues
Prepaid for contractor
Withholding tax

Accrued income
Revenue Department receivable
Prepaid for contractor
Others
Total

2015
127.30
127.30
1.17
0.03
3.51
132.01

2016
172.49
172.49
1.05
0.01
1.51
175.06

2017
171.23
171.23
0.87
0.01
1.45
175.06

(Unit : Million Baht)
Consolidated financial statement
2015
2016
2017
127.30
226.42
262.67
127.30
226.42
262.67
5.7
30.57
1.18
5.03
3.16
0.70
1.71
3.34
2.94
3.56
3.30
3.08
3.70
2.52
3.57
132.88
247.88
247.88

Trade account receivables and other receivables-other businesses for separate financial statement as of the year ended
2017 and 2016 were Bt173.56 million and Bt175.07 million respectively, or 12.20% and 13.29% of total asset
respectively. In 2017, it decreased from 2016 for Bt1.51million.
Trade and other receivables-other third parties for consolidated financial statement as of the year ended 2017
and 2016 were Bt309.69 million and Bt247.88 million or 16.54% and 14.53% of total assets respectively, increasing
from 2016 for Bt61.81 million.
In the APCS’s separate financial statements, trade and other receivables rose because the sales turnover in
the last quarter in 2017 was more than other quarters. That’s why receivables at the end of last year rose in line with
the rising sales. Most credit term was 30-60 days.
In the consolidated financial statements, trade and other receivables rose consultation projects of the solar-cell power
plants and waste-fuelled power plants in the last quarter and some consultation services were completed in 2017. That’s why
receivables at the end of last year rose in line with the rising service revenues. Most credit term was 30-60 days.
Trade receivables at the end of the year are classified by aging as follows:

Within credit term
Overdue 1 month to 3 month
Overdue over 3 month
Total
Less Allowance for Doubtful
Net

2015
Million Baht
94.38
32.58
0.34
127.30
127.30

%
74.14
25.59
0.27
100.00
100.00
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Separate financial statement
2016
2017
Million Baht
% Million Baht
%
118.52
68.71 128.47
75.03
51.42
29.81
42.76
24.97
2.55
1.48
172.49
100.00 171.23 100.00
172.49
100.00 171.23 100.00

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
มูลค่างานที่ทาเสร็ จแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2558
2559
2560
127.30
172.49
171.23
127.30
172.49
171.23

2558
127.30
127.30

1.17
0.03
3.51
132.01

1.18
0.70
3.70
132.88

1.05
0.01
1.51
175.06

0.87
0.01
1.45
173.56

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
2560
226.42
262.67
226.42
262.67
5.70
5.03
1.71
2.94
3.56
2.52
247.88

30.57
3.16
3.34
3.30
3.08
3.57
309.69

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 173.56 ล้านบาท และ 175.07
ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.20 และร้อยละ 13.29 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยในปี 2560 ลดลงจาก
ปี 2559 เท่ากับ 1.51 ล้านบาท
งบการเงิ นรวม ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เท่ากับ 309.69 ล้านบาท และ 247.88
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.54 และร้อยละ 14.53 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 61.81 ล้านบาท
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จานวนส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ การค้า ซึ่ งเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย มาจากยอดขายช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2560 โดยเครดิตเทอมการรับชาระหนี้ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 30 - 60 วัน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ตามงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยจานวนลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้ อื่น ส่ วนใหญ่เป็ นยอดลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นงานเป็ นที่ปรึ กษาและก่อสร้าง
โดยเครดิตเทอมการรับชาระหนี้ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 30 - 60 วัน
ลูกหนี้การค้า ณ สิ้ นปี แบ่งตามอายุหนี้ได้ ดังนี้

ลูกหนี้การค้ายังไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าเกินกาหนดชาระ 1-3 เดือน
ลูกหนี้การค้าเกินกาหนดชาระ 3 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2558
ล้านบาท
94.38
32.58
0.34
127.30
127.30

ร้อยละ
74.14
25.59
0.27
100.00
100.00
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งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2559
ล้านบาท ร้อยละ
118.52
68.71
51.42
29.81
2.55
1.48
172.49
100.00
172.49
100.00

2560
ล้านบาท ร้อยละ
128.47
75.03
42.76
24.97
171.23 100.00
171.23 100.00

Asia Precision Public Company Limited

Within credit term
Overdue 1 month to 3 month
Overdue over 3 month
Total
Retention receivables to agreement
Total
Less Allowance for Doubtful
Net

Consolidated financial statement
2015
2016
2017
Million Baht % Million Baht
%
Million Baht %
94.38
74.14 172.45
76.16
144.76
55.11
32.58
25.59
51.42
22.71
101.21
38.53
0.34
0.27
2.55
1.13
127.30 100.00 226.42
100.00
245.97
93.64
16.70
6.36
127.30 100.00 226.42
100.00
262.67 100.00
127.30 100.00 226.42
100.00
262.67 100.00

According to separate financial statement and consolidated financial statement, the account receivables were
74-80% of domestic account receivables in average and 20-26% of foreign account receivables in average. The
Company granted the credit term between 30-60 days to customers and it was mostly 30 days. If the aging of the
Company's account receivables as of the year ended 2017 and 2016 was considered, it would be seen that almost of
total account receivables were account receivables with not over than 3 months aging including account receivables
with 1-3 months overdue payment term, mostly resulting from the difference of the Company's collection period cycle
from customer product payment period cycle and then affecting longer average collection period of the Company than
credit term period the Company offered to its customers.
Average collection period was 64 days and 61 days respectively, according to 2017 and 2016 separate
financial statements and was 69 days and 66 days respectively according to 2017 and 2016 consolidated financial
statements.
The Company has stipulated the policy for doubtful debt allowance for account receivables with outstanding
payment aging overdue from 4 months and over but not longer than 6 months in the rate of 25%, from 6 months but
not over than 1 year in the rate of 50% and from 1 year and over in the rate of 100%. In addition, the Company would
analyze the data from the past payment experiences and verification of the outstanding account receivables' status as
of the date in Balance Sheet to be the supplementary data in setting doubtful debt allowance for account receivables
Short-term loans
According to In the APCS’s separate financial statement Short-term loans, the company a loan to subsidiary.
Objective the purpose of the loan a subsidiary investment and working capital and continue with its business operation
in during the 2017, the subsidiary paid the full amount of the repayment.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

ลูกหนี้การค้ายังไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้าเกินกาหนดชาระ 1-3 เดือน
ลูกหนี้การค้าเกินกาหนดชาระ 3 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2558
ล้านบาท
94.38
32.58
0.34
127.30
127.30
127.30

ร้อยละ
74.14
25.59
0.27
100.00
100.00
100.00

งบการเงินรวม
2559
ล้านบาท ร้อยละ
172.45
76.16
51.42
22.71
2.55
1.13
226.42
100.00
226.42
100.00
226.42
100.00

2560
ล้านบาท ร้อยละ
144.76
55.11
101.21
38.53
245.97
93.64
16.70
6.36
262.67 100.00
262.67 100.00

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ การค้าในประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 74-80 และเป็ น
ลูกหนี้ การค้าต่างประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 20-26 นโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าอยูร่ ะหว่าง 30 - 60 วัน โดยส่ วนใหญ่
เท่ากับ 30 วัน หากพิจารณาจากอายุลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 จะเห็นได้วา่ ลูกหนี้ การค้าส่ วนใหญ่
อยูใ่ นช่วงยังไม่ถึงกาหนดชาระ และลูกหนี้ การค้าที่เกินกาหนดชาระ 1-3 เดือน ซึ่ งลูกหนี้ การค้าที่เกินกาหนดชาระ 1-3
เดือน ส่ วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลาการเรี ยกเก็บเงินของบริ ษทั แตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชาระค่าสิ นค้าของ
ลูกค้า จึงส่ งผลทาให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั เกินกว่าระยะเวลาเครดิตเทอมที่บริ ษทั ให้กบั ลูกค้า
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 64 วัน และ 61 วัน
ตามลาดับ และตามงบการเงินรวม ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 69 วัน และ เท่ากับ 66 วัน ตามลาดับ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ ที่มีอายุคา้ งชาระเกินวันครบกาหนดชาระ
ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 เดือนในอัตราร้อยละ 25 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี ในอัตราร้อยละ 50 และ
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปในอัตราร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริ ษทั จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากประสบการณ์การชาระเงินในอดีต
และการสอบทานสถานะของลูกหนี้ ที่คา้ งอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นข้อมูลประกอบในการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้การค้า ทั้งนี้บริ ษทั ได้บริ หารจัดการลูกหนี้การค้าได้ดี จึงทาให้ไม่มีการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น เกิดจากบริ ษทั ได้นาเงินให้บริ ษทั ย่อยกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการกูย้ ืมเพื่อให้ บริ ษทั ย่อยนาไปลงทุน และใช้หมุนเวียนภายในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยปี ในระหว่างปี 2560
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระคืนทั้งจานวน
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Asia Precision Public Company Limited
Inventories

APCS’s separate financial statement showed net inventory as of the end of 2017 and 2016 at Bt87.90 million
and Bt80.58 million respectively, while the group’s consolidated financial statements showed net inventory as of the
end of 2017 and 2016 at Bt98.01 million and Bt87.83 million respectively.

Finished goods
Work in process

Separate financial statement
2015
2016
2017
Million Baht
%
Million Baht
%
Million Baht
11.37
14.98
20.32
25.22
22.37
38.41
50.59
31.24
38.77
39.68

%
25.45
45.14

Raw materials

40.31

53.10

47.99

59.56

45.86

52.17

Goods in transit
Total
Allowance for diminution in value of inventories
Net

2.14
92.23
(16.31)
75.92

2.82
121.48
(21.48)
100.00

0.10
99.65
(19.07)
80.58

0.12
123.67
(23.67)
100.00

0.22
108.13
(20.23)
87.90

0.25
123.01
(23.01)
100.00

Finished goods
Work in process
Raw materials
Goods in transit
Construction in progress
Total
Allowance for diminution in value of inventories
Net

Consolidated financial statement
2015
2016
2017
Million Baht
%
Million Baht
%
Million Baht
11.37
13.64
52.96
60.30
22.38
42.11
50.50
20.32
23.14
42.53
44.54
53.42
34.33
39.09
49.67
2.14
2.56
0.10
0.11
0.22
4.33
100.16
120.12
107.71
122.64
119.13
(16.78)
(20.12)
(19.88)
(22.64)
(21.12)
83.38
100.00
87.83
100.00
98.01

%
22.83
43.39
50.68
0.23
4.42
121.55
(21.55)
100.00

Most of the inventory or 80 percent were raw materials and materials under production process as APCS
produced mainly according to clients’ purchase order rather than producing general products and waiting for a
purchase order. Most clients would notify APCS of their purchase plan at each period of the year. APCS consequently
could efficiently set a production plan accordingly.
Most of the parts and components APCS manufactured were supplied to the automobile, air-compressor and
chiller industries, in which technologies were not changing fast by nature. That’s why APCS parts and components
could be sold continuously, not easily outdated.
The Company has set the allowance for slow moving products mostly occurred in the period that the
existing customer products were going to be changed into new models, affecting the remainder of the remaining parts
that have not yet been entirely sold. Normally, few quantity has been available since the customers will notify the
Company in advance. In addition, most of the Company's inventories were in the forms of raw materials and work in
process such as steel and aluminum that the Company could store and apply for use with the works of other parts,
affecting the Company's setting of just small allowance for slow moving products when compared with total
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั สิ นค้าคงเหลื อ ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 87.90 ล้านบาท และ 80.58 ล้านบาท
ตามลาดับ งบการเงินรวม สิ นค้าคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 98.01 ล้านบาท และ 87.83 ล้านบาท ตามลาดับ

ร้อยละ
14.98
50.59
53.10
2.81
121.48
(21.48)
100.00

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2559
ล้านบาท
ร้อยละ
20.32
25.22
31.24
38.77
47.99
59.56
0.10
0.12
99.65
123.67
(19.07)
(23.67)
80.58
100.00

2560
ล้านบาท
22.37
39.68
45.86
0.22
108.13
(20.23)
87.90

ร้อยละ
25.45
45.14
52.17
0.25
123.01
(23.01)
100.00

ร้อยละ
13.64
50.50
53.42
2.56
120.12
(20.12)
100.00

งบการเงินรวม
2559
ล้านบาท
ร้อยละ
52.96
60.30
20.32
23.14
34.33
39.09
0.10
0.11
107.71
122.64
(19.88)
(22.64)
87.83
100.00

2560
ล้านบาท
22.38
42.53
49.67
0.22
4.33
119.13
(21.12)
98.01

ร้อยละ
22.83
43.39
50.68
0.23
4.42
121.55
(21.55)
100.00

2558
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สุ ทธิ

ล้านบาท
11.37
38.41
40.31
2.14
92.23
(16.31)
75.92

2558
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สุ ทธิ

ล้านบาท
11.37
42.11
44.54
2.14
100.16
(16.78)
83.38

สิ นค้าคงเหลือส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ของสิ นค้าคงเหลือรวม เป็ นวัตถุดิบและงานระหว่างผลิต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะผลิตสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อของลูกค้าเป็ นหลัก โดยลูกค้าส่ วนใหญ่จะแจ้งมายังบริ ษทั ถึงแผนการสั่งซื้ อสิ นค้าในแต่ละ
ช่วงเวลาของปี ทาให้บริ ษทั สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผลทาให้บริ ษทั ไม่มีความจาเป็ นต้อง
ผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ปจานวนมากเพื่อรองรับคาสั่งซื้ อ
เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์ชิ้นส่ วนของบริ ษทั จะถูกนาไปเป็ นชิ้ นส่ วนประกอบในธุ รกิ จยานยนต์ คอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น ซึ่ งไม่ใช่ธุรกิจที่เทคโนโลยีการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สามารถจาหน่ายได้อย่างต่อเนื่องไม่ลา้ สมัยในช่วงเวลาอันสั้น
บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดในช่วงที่ผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้ากาลังเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ รูปแบบใหม่ ส่ งผลทาให้มีชิ้นส่ วนคงเหลือที่ยงั จาหน่ายไม่หมดตกค้างอยู่ ซึ่ งโดยปกติจะมีจานวนไม่มากเนื่ องจาก
ลู ก ค้า จะแจ้ง ให้ บ ริ ษ ัท ทราบล่ ว งหน้า ประกอบกับ สิ น ค้า คงเหลื อ ของบริ ษ ัท ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นรู ป ของวัต ถุ ดิ บ และ
งานระหว่างผลิต ได้แก่ เหล็กและอลูมิเนี ยม ซึ่ งบริ ษทั สามารถเก็บรักษาและนาไปประยุกต์ใช้กบั งานชิ้นส่ วนอื่นได้ จึ ง
ทาให้บริ ษทั มี ค่าเผื่อการลดมูลค่า เพียงเล็กน้อยเมื่ อเที ยบกับสิ นค้าคงเหลือรวม โดย ณ สิ้ นปี 2560 ตามงบการเงิ นเฉพาะ
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inventory. In the end of 2017, the separate financial statement show for diminution in value of inventories included
mostly raw materials for Bt15.93 million, finished products for Bt2.80 million and work in process for Bt1.50 million,
and consolidated financial statement show for diminution in value of inventories included mostly raw materials for
Bt15.81 million, finished products for Bt2.80 million and work in process for Bt1.51 million
The Company's policy in setting of allowance for diminution in value of inventories of slow moving
products has been in the rate of 100% for non-moving over than 1 year finished products, the rate of 10% for nonmoving between 6-12 months raw materials , and in the rate of 20-80% between 1-5 years and in the rate of 100%
from 5 years and over.
Other current assets

In the consolidated and APCS’s financial statements, other current assets as of 2017 were Bt10 million, the
amount of which was a savings deposit with a guarantee obligation at a financial institution with an objective of
guaranteeing a Letter of Guarantee for the subsidiary’s tender in a construction project. That guarantee would be due
in March 2018.
Investment in subsidiaries
Investment in subsidiaries as follows (please see the details of the subsidiaries in Part 1, Item of Business Operation).
Investment portion (%)
Cost method (Unit : Million Baht)
Name of company
Paid-up capital
2015
2016
2017
2015
2016
2017
P2 Precision Co., Ltd.
150 million Baht
100.00
100.00 100.00 40.00
40.00 150.00
A2 Technologies Co., Ltd. 320 million Baht
100.00
100.00 100.00 20.00 100.00 320.00
Total
60.00 140.00 470.00
Less Allowance for impairment investments
(0.92)
Total
59.08 140.00 470.00

In the course of 2017, a subsidiary registered its capital increase. P2 increased its registered capital from
Bt40 million to Bt150 million with an objective of meeting conditions in the investment promotion certificate
transferred from APCS and to coping with future business expansion and A2 also increased its registered capital from
Bt100 million to Bt320 million with an objective of increasing it potentials for future projects and coping with future
business expansion.
Property, plant and equipment
APCS’s separate financial statement showed net land, buildings and equipment as of the end of 2017 and
2016 at Bt537.44 million and Bt634.32 million respectively, while the group’s consolidated financial statements
showed net land, buildings and equipment as of the end of 2017 and 2016 at Bt961.27 million and Bt1,053.59 million
respectively.
In 2017, in terms of property, plant and equipment – net in the APCS’s separate financial statements, APCS
invested Bt30.17 million in the purchase of machinery, tools and equipment and under installation and in the
consolidated financial statements, the group invested Bt45.44 million in the purchase of machinery, tools and
equipment and properties under installation and construction. Most of the purchase was to replace old machinery and
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ค่าเผื่อการลดมูลค่า เป็ นวัตถุดิบ จานวน 15.93 ล้านบาท สิ นค้าสาเร็ จรู ป จานวน 2.80 ล้านบาท และงานระหว่างผลิต
จานวน 1.50 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ค่าเผื่อการลดมูลค่า เป็ นวัตถุดิบ จานวน 15.81 ล้านบาท สิ นค้าสาเร็ จรู ป
จานวน 2.80 ล้านบาท และงานระหว่างผลิต จานวน 1.51 ล้านบาท
บริ ษทั มีนโยบายการตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่า สาหรับสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ในอัตราร้อยละ 100 และ
วัตถุดิบที่ไม่เคลื่อนไหวระหว่าง 6-12 เดือนในอัตราร้อยละ 10 และระหว่าง 1-5 ปี ในอัตราร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี
ขึ้นไปในอัตราร้อยละ 100
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้ นปี 2560 เท่ากับ 10 ล้านบาท ทั้งจานวน
เป็ นเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ที่ติดภาระค้ าประกันกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ าประกันการ
ออกหนังสื อค้ าประกันการประกวดราคางานโครงการก่อสร้างของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจะครบกาหนดในเดือนมีนาคม 2561
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยดูในหัวข้อ 1 การประกอบธุรกิจ)
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

ทุนชาระแล้ ว
(ล้ านบาท)
150.00
320.00

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
2558
2559
2560
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00

2558
40.00
20.00
60.00
(0.92)
59.08

วิธีราคาทุน
(ล้ านบาท)
2559
40.00
100.00
140.00
140.00

2560
150.00
320.00
470.00
470.00

ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยพีทู ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็ น 150
ล้านบาท โดยมี วตั ถุประสงค์การเพิ่มทุ น เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นที่ ได้รับโอนมาจากบริ ษทั
และเพื่อรองรับการขยายธุ รกิจในอนาคต และเอทู ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็ น 320 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงาน และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 537.44 ล้านบาท และ 634.32
ล้านบาท ตามลาดับ และงบการเงินรวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 961.27 ล้านบาท
และ 1,053.59 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2560 ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ตามงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั มี การลงทุ นซื้ ออุ ปกรณ์ เครื่ องจักร และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้โรงงาน งานระหว่างติดตั้ง มูลค่าการซื้ อทรัพย์สิน เท่ากับ 30.17 ล้านบาท และตามงบการเงินรวม มีการ
ลงทุนซื้ ออุปกรณ์เครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้ และทรัพย์สินระหว่างติดตั้งและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง รวมมูลค่าการ
ซื้ อ จานวนจานวน 45.44 ล้านบาท โดยการซื้ ออุปกรณ์เครื่ องจักรและเครื่ องมือเครื่ องใช้ดงั กล่าว ส่ วนใหญ่เป็ นการซื้ อเพื่อ
ทดแทนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้โรงงานเดิมที่มีสภาพการใช้งานที่เสื่ อมลง และงานระหว่างติดตั้งเป็ น
การโอนทรัพย์สินระหว่างติดตั้งเป็ นเครื่ องจักรอัตโนมัติ (Robot) และงานระหว่างก่อสร้างของบริ ษทั ย่อย
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equipment and properties under installation were those transferred into automation and construction in progress by the
subsidiary.
In APCS’s separate financial statement and the consolidated financial statements has depreciation in 2017 and
2016 was Bt122.17 million and Bt130.42 million respectively.
Right of the raw water distribution contract
In the consolidated financial statements as of the end of 2017 and 2016, rights under the raw water distribution
contract were Bt153.91 million and Bt159.57 million repectivery. rights under the raw water distribution contract cause of
A2, a subsidiary investing in Cholkij at 53.33 percent. Thus, Cholkij became a subsidiary in the group.
To book investment in Cholkij in line with the accounting standards, the Management appointed an
independent appraiser to assess a fair price for the assets and liabilities acquired.
The fair value of the property, plant and equipment was based on the appraisal of the independent appraiser,
based on the market approach or cost replacement approach, and the net value of the rights in the raw water sales
contract according to the independent appraiser’s report. The appraisal was based on the revenue approach, with the
assumption of minimal quantity of water, specified in the raw water sales contract according to the remaining period
of the contract or about 29 years, after deducting the fair value of property, plant and equipment.
The Management calculated the period in which the subsidiary would benefit from the rights in the raw
water sales contract starting from the time the subsidiary had supervisory authority to the end of the raw water sales
contract or about 350 months. The profit or loss was based on a linear approach. Rights in the raw water sales contract
as of the end of 2017 were as follows:

Balance as at January 1, 2016
Increase from investment in subsidiary company
Amortized during the year
Balance as at December 31, 2016
Amortized during the year
Balance as at December 31, 2017

(Unit:Million Baht)
Consolidated
financial statements
165.23
(5.66)
159.57
(5.66)
153.91

Other non-current assets
In the APCS’s financial statements, other non-current assets as of 2017 and 2016 were Bt1.06 million and Bt1.13 million
respectively, most of which were a guarantee for rent and guarantee for other assets in line with normal business operation.
In the consolidated financial statements, other non-current assets as of 2017 and 2016 were Bt18.67 million and Bt2.15 million
respectively, most of which belonged to the following subsidiaries:
1. A bank deposit with restriction in savings and fixed accounts with an objective of serving as a guarantee for electricity and
collateral with a financial institution, totaling Bt8.60 million,
2. A contract performance bond of Bt6.55 million in a construction project with a construction period of more than one year.
3. Other current assets – the rest was the guarantee for office lease and other guarantees as in the normal business operation.
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ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2560 งบการเงินเฉพาะบริ ษทั และ งบการเงินรวม เท่ากับ 122.17 ล้านบาท และ 130.42
ล้านบาท ตามลาดับ
สิ ทธิจากสั ญญาขายนา้ ดิบ
งบการเงิ นรวม ณ สิ้ นปี 2560 สิ ทธิ จากสัญญาขายน้ าดิบ ปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 153.91 ล้านบาท และ
159.57 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสิ ทธิ จากสัญญาขายน้ าดิบเกิดจากเอทู ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เข้าไปลงทุนชลกิจ ใน
สัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 53.33 ซึ่ งชลกิจจึงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เพื่อการบันทึ กบัญชี เกี่ ยวกับการลงทุ นในชลกิ จตามมาตรฐานการบัญชี ผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมิ นราคา
อิสระเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภท
โดยมีมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือตามรายงานการประเมินของผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้
วิธีราคาตลาดหรื อต้นทุนเปลี่ยนแทน และมูลค่าของสิ ทธิ จากสัญญาขายน้ าดิบถือตามรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ่ ง
ประเมินมูลค่าของโครงการตามวิธีรายได้ โดยใช้สมมติฐานจากจานวนปริ มาณน้ าขั้นต่าที่กาหนดไว้ตามสัญญาซื้ อขายน้ า
ดิบ ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาขายน้ าดิบโดยประมาณ 29 ปี หักมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิ จากสัญญาขายน้ าดิบ เริ่ มนับจากระยะเวลา
ที่บริ ษทั มีอานาจควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้ นสุ ดเมื่อหมดระยะเวลาตามสัญญาซื้ อขายน้ าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน โดย
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง รายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
165.23
(5.66)
159.57
(5.66)
153.91

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนอื่ น ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1.06 ล้านบาท และ 1.13
ล้านบาท ตามลาดับ จานวนส่ วนใหญ่เป็ นเงินประกันค่าเช่า และเงินประกันทรัพย์สินอื่นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
งบการเงินรวม สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 18.67 ล้านบาท และ 2.15 ล้านบาท
ตามลาดับ จานวนส่ วนใหญ่เป็ นของบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
1. เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นหลักประกันหนังสื อค้ าประกันไฟฟ้า ค้ าประกันวงเงินสถาบันการเงิน จานวน 8.60 ล้านบาท
2. เงินค้ าประกันสัญญาโครงการงานก่อสร้าง จานวน 6.55 ล้านบาท ซึ่ งมีอายุสัญญาก่อสร้างมากกว่าหนึ่งปี
3. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส่ วนที่เหลือเป็ นเงินประกันค่าเช่าสานักงาน เงินประกันอื่น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
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Liabilities
APCS’s separate financial statement showed total liabilities as of the end of 2017 and 2016 at Bt140.61 million and Bt137.05
million respectively, In 2017, they were classified into current liabilities for 9.24% and non-current liabilities for 0.64%.
The consolidated financial statements showed total liabilities as of the end of 2017 and 2016 at Bt401.27million
and Bt370.40 million respectively, In 2017, they were classified into current liabilities for 14.62% and non-current liabilities
for 21.44%.
Most amount of total liabilities according to separate financial statement and consolidated statement as following;

Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution

Bank overdrafts
Promise Note
รวม

Rate interest
(%)
2015 2016 2017
MOR MOR
3.80

Separate
Financial Statement
2015
2016
2017
7.82
15.00
7.82
15.00

Consolidate
Financial Statement
2015
2016
2017
12.82
4.97
15.00
12.82
19.97

APCS’s separate financial statement show bank overdrafts and Short-term loans from financial institution as of the
end of 2017 and 2016 at Bt15 million and Bt7.82 million respectively. The consolidated financial statements showed as of
the end of 2017 and 2016 at Bt19.97 million and Bt12.82 million respectively. Objective loan is necessitated by the business
operation for the purpose of working capital and maintaining the company and subsidiaries liquidity.

Trade and other payable - third parties
As follows:Separate Financial Statement
2015
2016
2017
Million
Million
Million
%
%
%
Baht
Baht
Baht
Trade payables-Other parties
Other payables-Relate parties
Retention payables
Assets payable-Other parties
Cash advance received of contract
Other current payable
- Other payable

Consolidated Financial Statement
2015
2016
2017
Million
Million
Million
%
%
%
Baht
Baht
Baht

72.60 69.49 86.19 70.90 93.77 80.43 78.03 77.14 100.11 75.84 119.17 69.11
12.64 12.10 14.97 12.31 11.06 6.41
0.60 0.57 0.54 0.44 0.44 0.38 0.60 0.59 3.58 2.71 0.44 0.26
8.47 4.91

4.73 4.53 5.31 4.37 4.32 3.71 6.66 6.58 7.46 5.65 5.47 3.17
- Withholding Tax payables
0.66 0.63 0.62 0.51 1.06 0.91 0.71 0.70 0.68 0.52 1.12 0.65
- Revenue department payables
0.52 0.50 0.92 0.76 1.41 1.21 0.71 0.70 1.42 1.08 3.24 1.88
- Accrued expenses
3.53 2.67 4.89 2.84
- Undue output tax
10.98 10.51 11.27 9.27 14.41 12.36 12.63 12.49 13.02 9.86 16.94 9.82
- Short-term employee benefits
0.36 0.34 0.91 0.75 0.34 0.29 0.44 0.43 1.37 1.04 0.82 0.48
- Other
1.39 1.33 0.84 0.69 0.83 0.71 1.38 1.37 0.84 0.63 0.82 0.47
Total trade and other current payables 104.48 100.00 121.57 100.00 116.58 100.00 101.16 100.00 132.01 100.00 172.44 100.00
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หนีส้ ิ น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 140.61 ล้านบาท และ 137.05 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2560 แบ่งเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 9.24 และหนี้ สินไม่หมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 0.64
งบการเงิ น รวม ณ สิ้ น ปี 2560 และ 2559 เท่ า กับ 401.27 ล้า นบาท และ 370.40 ล้า นบาท ตามล าดับ
โดยในปี 2560 แบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 14.62 และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 21.44
หนี้สินรวมตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

2558 2559 2560
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

-

-

MOR MOR
3.80
-

งบการเงินเฉพาะ

2558
-

2559
7.82

7.82

งบการเงินรวม

2560
15.00
15.00

2558
-

2559
12.82
12.82

2560
4.97
15.00
19.97

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั มี เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 15
ล้านบาท และ 7.82 ล้านบาท ตามลาดับ และงบการเงินรวม ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 19.97 ล้านบาท และ 12.82
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์กยู้ มื มาเพื่อเพิม่ สภาพคล่องในการดาเนิ นงานในระยะเวลาอันสั้น
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2558
2559
2560
2558
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
72.60 69.49 86.19 70.90 93.77 80.43 78.03 77.14 100.11 75.84 119.17 69.11
12.64 12.10 14.97 12.31 11.06 6.41
0.60 0.57 0.54 0.44 0.44 0.38 0.60 0.59 3.58 2.71 0.44 0.26
8.47 4.91

เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์-กิจการอื่น
เงินสดรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
-เจ้าหนี้อื่น
4.73 4.53 5.31 4.37 4.32 3.71 6.66 6.58 7.46 5.65 5.47 3.17
-ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ ง
0.66 0.63 0.62 0.51 1.06 0.91 0.71 0.70 0.68 0.52 1.12 0.65
-เจ้าหนี้กรมสรรพากร
0.52 0.50 0.92 0.76 1.41 1.21 0.71 0.70 1.42 1.08 3.24 1.88
-ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
3.53 2.67 4.89 2.84
-ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย 10.98 10.51 11.27 9.27 14.41 12.36 12.63 12.49 13.02 9.86 16.94 9.82
-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.36 0.34 0.91 0.75 0.34 0.29 0.44 0.43 1.37 1.04 0.82 0.48
-อื่น ๆ
1.39 1.33 0.84 0.69 0.83 0.71 1.38 1.37 0.84 0.63 0.82 0.47
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น 104.48 100.00 121.57 100.00 116.58 100.00 101.16 100.00 132.01 100.00 172.44 100.00
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Payables and other current payables as of 2017 and 2016, most of which were payables to suppliers, in the
APCS’s financial statements as of 2017 and 2016, were Bt93.77 million and Bt86.19 million respectively, or increased
by Bt7.58 million from 2016 as the figures would vary according to the additional purchase of raw materials and
chroming services in line with the increased purchase orders from customers in 2017. In the consolidated financial
statements, payables to other companies as of 2017 and 2016 were Bt119.17 million and Bt100.11 million
respectively, or increased by Bt19.06 million from 2016 in line with the increase in the group’s total revenues,
especially the subsidiary involved with construction business, which had been awarded with additional construction
projects. Thus, payables to other companies in the construction industry rose and payables to contract performance
bond and cash advance also went up. (The period of guarantee for payables to contract performance bond is usually
not more than one year.) Most payables were suppliers of such raw materials as steel, aluminum, etc. And the credit
term was about 30-90 days.
Average payment period for liabilities was 45 days and 44 days respectively, for APCS’s separate financial
statement as of the year ended 2017 and 2016, the consolidated financial statement as of the year ended 2017 and 2016
was 40 days and 44 days respectively, as of It was still in credit granting period that the company got from trade
account payables.
Short-term borrowings
The consolidated financial statements showed short-term borrowings and accrued interest from related
persons of Bt72.67 million and Bt79.15million as of the end of 2017 and 2016, respectively. A part of a subsidiary
company entered into a short-term loan agreement with a subsidiary company. Interest is charged at rates ranging from
5.5 - 7.75% per annum and payable on demand. The purpose of the loan is to operate the subsidiary. (See more details
in item 12, item 12.2 Type of transaction between clauses 6 and 7)
Long-term loan form financial institution
Movement for the year
(Unit : Million Baht)

Balance at beginning
Additional Borrow during the year
Increase Borrow from investment in subsidiaries1)
Increase Finance lease liabilities1)
Increase Finance lease liabilities during the year
Less Repayment during the year
Total
Less Current portion of long-term liabilities
Less – Long-term
Less – Finance lease liabilities
Totla Current portion of long-term loans
Balance at year end
1)

Separate financial statement
2015
2016
2017
286.15
179.99
(106.16) (179.99)
179.99
-

Consolidated financial statement
2015
2016
2017
286.15
179.99
88.17
105.28
0.57
1.87
(106.16) (197.67)
(2.91)
179.99
88.17
87.13

(110.90)

-

-

(110.90)

(110.90)
69.09

-

-

(110.90)
69.09

(87.60)
(0.26)
(87.86)
0.31

(8.10)
(0.37)
(8.47)
78.66

A2’s investment in Cholkij in January 2016. The Group has to include Cholkij’s financial statements in its consolidated financial statements.
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เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น จานวนส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่น ตามงบการเงิ นเฉพาะ
บริ ษทั ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 93.77 ล้านบาท และ 86.19 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 7.58
ล้านบาท ซึ่ งผันแปรตามปริ มาณการสั่งซื้ อวัตถุดิบ และการจ้างชุ บชิ้ นงานที่ เพิ่มขึ้น ผันแปรไปตามยอดคาสั่งซื้ อของ
ลูกค้าของปี 2560 และตามงบการเงินรวม เจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่น ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 119.17 ล้านบาท และ
100.11 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 19.06 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ที่เติบโต
ขึ้น โดยเฉพาะบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจก่อสร้าง ซึ่ งได้รับงานให้บริ การก่อสร้ างกับลูกค้าเพิ่มขึ้น ทาให้มียอดเจ้าหนี้ ที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน และเงินสดรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นทั้งจานวน (เจ้าหนี้
เงินประกันผลงาน มีกาหนดระยะเวลาประกันตามสัญญาไม่เกินหนึ่งปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการเจ้าหนี้การค้า ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ เช่น เหล็ก อลูมิเนี ยม และค่าชุบชิ้นงาน เป็ น
ต้น ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) ประมาณ 30-90 วัน
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 มีระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 45 วัน และ 44 วัน ตามลาดับ
และตามงบการเงินรวม ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 มีระยะเวลาชาระหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 40 วัน และ 41 วัน ซึ่ งยังอยูใ่ นช่วง
ระยะเวลาการให้สินเชื่อที่บริ ษทั ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ตามงบการเงินรวม เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559
เท่ากับ 72.67 ล้านบาท และ 79.15 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งจานวนเป็ นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นกับผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย และมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืน
เมื่อทวงถาม โดยมีวตั ถุประสงค์การกูย้ ืมเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อ 12
รายการระหว่างกัน หัวข้อ 12.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน ข้อ 6 และ 7)
เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื่อนไหวเงินกูย้ มื ระยะยาว สาหรับปี
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558 2559 2560
286.15 179.99
(106.16) (179.99) 179.99
-

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2558
2559
2560
286.15 179.99
88.17
- 105.28
0.57
1.87
(106.16) (197.67)
(2.91)
179.99 88.17
87.13

เงินกูย้ มื ระยะยาว ต้นปี
บวก กูเ้ พิม่
บวก เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของบริ ษทั ย่อย1)
บวก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน1)
บวก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มระหว่างงวด
หัก จ่ายชาระหนี้
รวม
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
หัก – เงินกูย้ มื ระยะยาว
(110.90)
(110.90) (87.60)
(8.10)
หัก – หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(0.26)
(0.37)
รวมส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
(110.90)
(110.90) (87.86)
(8.47)
เงินกูย้ มื ระยะยาว ปลายปี
69.09
69.09
0.31
78.66
1)
ปี 2559 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก เอทู ลงทุนในชลกิจ ทาให้บริ ษทั ต้องนางบการเงินของชลกิจมาจัดทางบการเงินรวมของบริ ษทั
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In the APCS’s separate financial statements, the entire long-term loans from financial institutions were made
to pay back the machinery payable, bought in 2011-2012 during business expansion. In 2013, APCS borrowed another
long-term loan of Bt30 million from a financial institution for factory renovations. APCS gradually paid back the loan
starting in 2011. In 2016 as the company had a lot of liquidity from operation, the company then made an early
payback a loan principle. By the end of 2016, the company had no more long-term loans. In 2017, the company did
not create any additional debts. Throughout the period the company had long-term loans from financial institutions,
the company had never been in default with a financial institution and managed to maintain the debt to equity ratio
according to the conditions set forth by the banks.
In the consolidated financial statements, long-term loans in 2016 went up because A2 invested in Cholkij,
involved with raw water production and distribution and held 53.33 percent stake in Cholkij, thus Cholkij become one
of the group’s subsidiaries. Cholkij had borrowed an amount of money from a financial institution to invest in the
construction of water pipelines from the reservoirs and a pump house. In 2016, Cholkij asked the financial institution
to restructure its debts by paying back the loan to the financial institution for 8 years. The long-term loan in 2016 was
then categorized as long-term debts which would be due in one year. Later, in 2017, the financial institution approved
the restructuring plan as Cholkij had requested. Cholkij had to pay back the principle from January 2018 to December
2024 at the MLR interest rate and A2 had to guarantee that loan without charging fees from each other. (See further
details in Part 2, Section 12, interrelated transactions, 12.2 interrelated transaction features, Section 2) in the
consolidated financial statements, long-terms loans which were due in one year dropped.
In the debt restructuring plan, Cholkij had to comply with the following conditions:
1. Not to reduce its registered capital or merge with another juristic entity or set up another juristic entity to
operate in its place or join with another juristic entity for any purposes, except with prior consent in writing from the
bank,
2. Not to pay dividend interim or annual, or distribute benefits or returns in any forms to a shareholder or
every shareholder by any ways or methods, except with prior consent in writing from the bank.
The debt to equity ratio in the APCS’s financial statements as of 2017 and 2016 was 0.11 times and 0.12
times respectively, an increase from 2016 because in 2017, APCS paid back an entire long-term debt to a financial
institution prematurely and did not create any additional long-term debts. And in the consolidated financial statements
in 2017 and 2016, they were 0.22 times and 0.21 times, a just a slight increase.
Deferred tax liabilities
The consolidated financial statements showed Deferred tax liabilities of Bt38.24 million and Bt39.41 million
as of the end of 2017 and 2016, respectively. Most of the assets are from asset revaluation on the date of investment
in the Cholkij’s. (See details in thte Note to Financial Statements).
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งบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวทั้ง จ านวน เป็ นเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการกูย้ ืม เพื่อจ่ายชาระหนี้ เจ้าหนี้ ค่าเครื่ องจักร ในช่วงปี 2554 – 2555 ซึ่ งเป็ นช่วงขยายกิจการ และในปี
2556 บริ ษทั ได้กเู้ งินยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน อีกจานวน 30 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์การกูม้ าเพื่อปรับปรุ ง
อาคารโรงงาน และบริ ษทั ได้ทยอยจ่ายชาระคืนเงินต้นตามสัญญาตั้งแต่ปี 2554 และในระหว่างปี 2559 เนื่ องจากบริ ษทั มี
สภาพคล่องเหลือจากการดาเนิ นงานค่อนข้างมาก จึงได้จ่ายชาระคืนเงินต้นทั้งจานวนก่อนกาหนด ทาให้ปลายปี 2559
บริ ษทั ไม่มีภาระหนี้ สินเงินกูย้ ืมระยะยาว และในปี 2560 บริ ษทั ไม่ได้ก่อภาระหนี้ ใดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่
บริ ษ ัท มี เ งิ น ให้กู้ยืม ระยะยาวกับ สถาบัน การเงิ น บริ ษ ัท ไม่ เ คยผิ ด นัด ช าระหนี้ กับ สถาบัน การเงิ น และด ารงรั ก ษา
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญาธนาคาร
งบการเงินรวม สาหรับ ปี 2559 เงินกูย้ มื ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากเอทูเข้าไปลงทุนในชลกิจ ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจ
ผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ ในสัดส่ วนร้อยละ 53.33 ทาให้ชลกิจมีฐานะกลายเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยชลกิจกูย้ มื เงิน
จากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง มีวตั ถุประสงค์การกูย้ ืมเพื่อลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่ งน้ าของบ่อเก็บน้ า และสร้าง
อาคารโรงสู บน้ า ในระหว่างปี 2559 ชลกิจได้ขอปรับโครงสร้างหนี้ กบั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยชลกิจจะจ่ายชาระ
คืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 8 ปี ทาให้เงินกูย้ มื ระยะยาว ปี 2559 ถูกจัดประเภทไว้ในส่ วนของหนี้ สิน
ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ต่อในระหว่างปี 2560 สถาบันการเงินได้อนุ มตั ิแผนปรับโครงสร้างหนี้ ตามที่
ชลกิจได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร โดยชลกิจจะต้องจ่ายชาระหนี้ เงินต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR และให้เอทู ค้ าประกันเงินกูย้ ืม โดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยมระหว่างกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หัวข้อ 12.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน ข้อ 2) ตามงบการเงิ นรวม เงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี จึงลดลง
โดยภายใต้สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ดงั กล่าว ชลกิจจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรื อเข้าควบกับนิ ติบุคคลอื่น หรื อจัดตั้งนิ ติบุคคลอื่นเพื่อดาเนิ นงานแทน หรื อ
ร่ วมกับนิ ติบุคคลอื่ นด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจาก
ธนาคารก่อน
2. ไม่จ่ายเงินปั นผลไม่วา่ เฉพาะกาลหรื อประจาปี หรื อแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ แก่
ผูถ้ ือหุ ้นไม่วา่ รายใดรายหนึ่ งหรื อทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 0.11 เท่า และ
0.12 เท่า ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่ องจากในปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายชาระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทั้งจานวนก่อนครบสัญญา และไม่ได้ก่อภาระหนี้ สินระยะยาวอื่น และตามงบการเงิ นรวม ปี 2560 และ 2559
เท่ากับ 0.22 เท่า และ 0.21 เท่า เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ปี 2560 และ ปี 2559 งบการเงินรวม เท่ากับ 38.24 ล้านบาท และ 39.41 ล้านบาท ตามลาดับ จานวนส่ วนใหญ่
มาจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันที่ลงทุนในชลกิจ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

หน้า 138

Asia Precision Public Company Limited
Employee benefit obligation
In 2017 and 2016, employee benefits were Bt9.02 million and Bt7.65 million respectively, in the separate
financial statements and Bt10.68 million and Bt8.37 million respectively, in the consolidated financial statements.
(See details in thte Note to Financial Statements).
During 2017, the employee benefit was paid for Bt0.86 million and Bt0.99 million according to separate
financial statement .
Shareholders’ equity
The APCS’s separate financial statements, the shareholders’ equity as of the end of 2017 and 2016 at
Bt1,282.30 million and Bt1,180.70 million respectively, increasing for Bt101.60 million. The increase was due to the
improved performance of the company.
The consolidated financial statements, the shareholders’ equity as of the end of 2017 and 2016 at
Bt1,470.61 million and Bt1,335.75 million respectively, increasing for Bt134.86 million. Increased due to the
consolidated performance of the Group.
Capital Stock Increase Details
 On November 30, 2016, APCS got its capital increase by Bt329.99 million registered, featuring 329.99
common shares in accordance with a resolution in the 1/2016 Extraordinary General Meeting on October 26,
2016. Today, APCS featured a total registered capital of Bt660 million, featuring 660 million common
shares.
Detail of Dividend in 2015 - 2018
Opreating
for year
2015
2016
2017

Approval by
AGM of 2016
On 23 April 2016
AGM of 2017
On 22 April 2017
Board of Director of 2018
On 26 February 2018

Total Share
Par value
(Million share) (Baht per share)

Dividend Paid
(Million Baht)

Dividend Paid per share
(per share)

Paid date

660

1.00

-

-

-

660

1.00

-

-

-

660

1.00

-

-

-

Operating Results in 2015 – 2017, The Company the omission of dividend payment because the Company had a
deficits. In 2015 Operating Results has loss. In 2016 and 2017 Operating Results has profit, but the Company still required
working capital, Therefore, the company owe dividend payment.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ปี 2560 และ ปี 2559 งบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั เท่ ากับ 9.02 ล้านบาท และ 7.65 ล้านบาท ตามลาดับ และ
งบการเงินรวม เท่ากับ 10.68 ล้านบาท และ 8.37 ล้านบาท ตามลาดับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
โดยในระหว่างปี 2560 จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานตามนโยบายของบริ ษทั ให้กบั พนักงาน
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั จานวน 0.86 ล้านบาท และงบการเงินรวม จานวน 0.99 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1,282.30 ล้านบาท และ 1,180.70 ล้าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจานวน 101.60 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ปรับตัวดีข้ ึน
งบการเงิ นรวม ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1,470.61 ล้านบาท และ 1,335.75 ล้านบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจานวน 134.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลประกอบการรวมของกลุ่มบริ ษทั ที่ดีข้ ึน
รายละเอียดการเพิม่ ทุน
เมื่ อวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษ ัทได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนอีกจานวน 329.99 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 329.99 ล้านหุ น้ ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ทาให้
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 660 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 660 ล้านหุน้
สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 สารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผลในปี 2558 – 2560 สรุ ปดังนี้
ผลการ
ดาเนินงาน
อนุมตั ิโดย
ประจาปี
2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2559
2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2560
2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561

จานวนหุน้
มูลค่าหุน้
เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(ล้านหุน้ ) (บาทต่อหุน้ ) (ล้านบาท)
(บาทต่อหุน้ )

วันที่จ่าย
เงินปั นผล

660

1.00

-

-

-

660

1.00

-

-

-

660

1.00

-

-

-

ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานปี 2558 – 2560 บริ ษทั ไม่ได้จ่ายเงิ นปั นผลเนื่ องจาก ปี 2558 บริ ษทั มี ผลการดาเนิ นงาน
ขาดทุน ในปี 2559 และ 2560 บริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานเป็ นกาไร แต่บริ ษทั ยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงทาให้
บริ ษทั งดจ่ายเงินปั นผล
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Liquidity
Cash flows :
Separate financial statement

(Unit : Million Baht)

2015
Profit from operations before Tax(expense)
(13.24)
Total Adjustmented to reconcile profit (loss)
138.74
Change of operating assets and liabilities
(11.90)
Net cash flow provided by (used in) operating activities 113.60
Net cash flow provided by (used in) investing activities (179.81)
Net cash flow provided by (used in) financing activities 223.24
Net Increase(decrease) in cash and cash equivalents
157.03
Cash and Cash equivalents at beginning of year
70.74
Cash and cash equivalents of the subsidiary at the
acquisition date
Cash and cash equivalents at ending of period
227.77

Consolidated financial statement

2016
2017
2015
2016
43.13
102.48 (5.43) 31.90
105.44 114.96 154.02
105.44
(7.37)
(0.79) (14.01) (17.52)
141.21 216.65 134.58 119.82
(75.59) (202.22) (203.79) (18.69)
(172.17)
7.18 223.24 (206.45)
(106.55) 21.61 154.03 (105.32)
227.77 121.22 92.95 246.98

2017
152.09
109.40
(26.72)
234.77
(51.02)
(5.55)
178.20
141.73

121.22

319.93

142.83

246.98

0.07
141.73

In the APCS’s financial statements, in 2017 APCS had net cash of Bt216.65 million from its operation as the
Company managed to maintain the volume of purchase orders from customers, efficiently manage debts, not set aside
funds for bad debts and proper payment to payables due to successful negotiations for a proper credit term with
payables. And in 2016, APCS prematurely paid back a long-term loan thus interest in 2017 dropped and subsequently
APCS had sufficient net cash for its operation.
The net cash injected as investment was Bt202 million because in 2017 subsidiaries increased their
registered capital. A2 increased its registered capital twice, totaling Bt220 million and P2 increased its registered
capital by Bt110 million. APCS received loan payback of Bt165 million from its subsidiaries and the rest was cash
expenses to purchase assets to replace worn-out machinery, tools and equipment deteriorated after long service, and
upgrade efficiency of machinery and equipment.
The net cash from fund raising was Bt7.18 million as in 2017 APCS paid back an overdraft of Bt7.82
million, and signed a short-term loan of Bt15 million with a financial institution to use as a working capital in the short
period of time.
Putting into consideration all the three net cash transactions, APCS had cash or cash equivalence as of the
end of 2017 at Bt142.83 million, sufficient for APCS’s business operation.
In the consolidated financial statements, the Group had net cash from operations at Bt234.77 million, an
increase from 2016 because the Group had better revenues from its operations and construction services, its
subsidiaries could find additional customers and construction projects to replace those completed, efficient
administration of receivables and payables. In addition, debt burdens with financial institutions were not much, thus
interest for long-term loans was not much. Subsequently, the Group had sufficient liquidity for its business operation.
The net cash injected in investment was Bt51.02 million. Most invested in the purchase and upgrade of
assets for its operations. APCS bought machinery, tools and equipment to replace deteriorated assets and developed
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด :

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
รายการอื่นๆ จากการดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินเเฉพาะบริษัท
2558
2559
2560
(13.24)
43.13
102.48
138.74
105.44 114.96
(11.90)
(7.37)
(0.79)
113.60
141.21 216.65
(179.81) (75.59) (202.22)
223.24
(172.17)
7.18

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง) สุทธิ

157.03

(106.55)

70.74
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้อ -

227.77
-

121.22
-

92.95
-

246.98
0.07

141.73
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

121.22

142.83 246.98

141.73

319.93

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

227.77

งบการเงินรวม
2558
2559
(5.43) 31.90
154.02 105.44
(14.01) (17.52)
134.58 119.82
(203.79) (18.69)
223.24 (206.45)

21.61 154.03 (105.32)

2560
152.09
109.40
(26.72)
234.77
(51.02)
(5.55)
178.20

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในปี 2560 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน เท่ากับ 216.65 ล้านบาท
เนื่ องจากบริ ษทั สามารถรักษายอดคาสั่งซื้ อของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ อง บริ หารจัดการลูกหนี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่มี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ การจ่ายชาระเงินให้กบั เจ้าหนี้ การค้า สามารถขอเครดิตเทอมได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับในปี
2559 บริ ษทั ได้จ่ายชาระหนี้ เงินกูย้ มื ระยะยาวครบก่อนกาหนดในสัญญา ทาให้ในปี 2560 บริ ษทั มีดอกเบี้ยจ่ายลดน้อยลง
จึงทาให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 202.22 ล้านบาท เนื่ องจากในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน โดยเอทู ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จานวน 2 ครั้ง รวมเป็ นเงินเพิ่มทุนอีก จานวน 220 ล้านบาท และพีทู
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน อีกจานวน 110 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้รับชาระหนี้ จากเงินให้บริ ษทั ย่อยกูย้ มื เงิน จานวน 165 ล้าน
บาท และส่ วนที่เหลือเป็ นเงินสดจ่ายเพื่อซื้ อทรัพย์สินสาหรับใช้ทดแทนเครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่เสื่ อมสภาพตาม
การใช้งาน และปรับปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 7.18 ล้านบาท เนื่ องมาจากในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้จ่าย
ชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชี จานวน 7.82 ล้านบาท และทาสัญญาเงินกูย้ ืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน อีกจานวน 15
ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนในการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาอันสั้น
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงินสดสุ ทธิ ของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
2560 เป็ นบวกเท่ากับ 142.83 ล้านบาท ซึ่ งเพียงพอต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน เท่ากับ 234.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการดาเนิ นงาน และรายได้จากการให้บริ การก่อสร้างดีข้ ึน บริ ษทั ย่อยสามารถ
หาลูกค้าและงานโครงการก่อสร้ างทดแทนงานก่อสร้ างโครงการที่ ได้สร้ างเสร็ จแล้วได้อย่างเหมาะสม การบริ หาร
จัดการลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้ การค้า มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้นภาระหนี้ เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน มีสัดส่ วนที่ไม่มาก
ทาให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวน้อย ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องคงเหลือเพียงพอต่อการดาเนิ นงาน
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automated machinery for better potentials and efficiency. In addition, a subsidiary involved with consultation and
construction invested in purchasing assets necessary for its operation under a business expansion plan and another
subsidiary involved with raw water production and distribution invested in reservoir development and water pipelines
for better raw water supply to the customer.
The net cash from fund raising was Bt5.55 million as in subsidiaries paid back an loan with a financial
institution and cash paid to pay the director borrowings and cash paid by the lessee to reduce the amount for liability
contract financial lease.
Putting into consideration all the three net cash transactions, APCS Group had cash or cash equivalence as of
the end of 2017 at Bt142.83 million, sufficient for APCS Group business operation.
Current ratios
In the APCS’s financial statements as of 2017 and 2016, liquidity ratio was 3.15 times and 4.19 times
respectively. Compared with liquidity in 2016, APCS’s liquidity in 2017 dropped because APCS invested in a
subsidiary which was expanding its business, thus the subsidiary had better liquidity.
In the consolidated financial statements, as of 2017 and 2016, liquidity ratio was 2.70 times and 1.50 times
respectively. The Group had better liquidity in 2017 because APCS and its subsidiaries had better operating results
and earned revenues from produce and construction service sales in Quarter 4 of 2017, thus having a lot of receivables
but not yet due, favorable to the Group’s liquidity.
The number of days’ sales inventory (days) in the APCS’s separate financial statements in 2017 and 2016
featured 41 days and 37 days, respectively and in the consolidated financial statements 48 days and 43 days,
respectively. In all, the APCS’s separate financial statements and consolidated financial statements showed a slightly
slower product turn than in 2016.
The cash cycle in the APCS’s financial statements, as of 2017 and 2016 was 60 days and 54 days
respectively, and in the consolidated financial statements as of 2017 and 2016 it was 77 days and 67 days respectively.
In 2017, the cash cycle was a bit slower than that in 2016 because the credit term of receivables was averaged 30-90
days and the sales rose in the 3rd quarter of 2017 and they would start paying in early 2018, thus the number of
receivables rose. Part of it came from the fact that most payables had credit term of 60 days, faster than receiving
payment from receivables, thus the overall cash cycle was slow.
Other significant ratios
The time interest earned ratios in the APCS’s separate financial statements in 2017 and 2016 featured
834.27 and 27.79 times respectively, and consolidated financial statements in 2017 and 2016 featured 44.37 and 9.29
times respectively. Overall had better operating performance from 2016, because the company had less debt which
total liabilities at 10% of total assets. Most of the liabilities are trade payables which on interest. As mentioned
above, the time interest earned rations to better in 2017

Page 141

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ น จานวน 51.02 ล้านบาท เงิ นสดส่ วนใหญ่ ใช้ลงทุ นซื้ อทรั พย์สิน และ
ปรั บปรุ งทรั พย์สิน เพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน โดยบริ ษทั ใช้ซ้ื อเครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ทดแทนทรัพย์สินเดิมที่
เสื่ อมสภาพตามการใช้งาน และปรับปรุ งเครื่ องจักรอัตโนมัติให้มีศกั ยภาพและประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น นอกจากนั้นบริ ษทั
ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจที่ปรึ กษาและก่อสร้างได้ลงทุนซื้ อทรัพย์สินที่จาเป็ นในการดาเนิ นงาน เนื่ องจากอยูร่ ะหว่างการขยาย
ธุ รกิจ และบริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ มีการปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณบ่อเก็บน้ าและท่อส่ งน้ าดิบเพื่อ
รองรับการส่ งน้ าดิบให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 5.55 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื สถาบัน
การเงิน และเงินกูย้ มื กรรมการ และจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงินสดสุ ทธิ ของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
2560 กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดเหลือเพียงพอต่อการดาเนินงานปกติ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง :
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในปี 2560 และ 2559 มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.15 เท่า และ 4.19 เท่า ตามลาดับ
จะเห็นได้วา่ งบการเงินเฉพาะบริ ษทั หากเปรี ยบเทียบกับปี 2559 บริ ษทั มีสภาพคล่องลดลง เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นช่วง
ขยายกิจการ บริ ษทั จึงนาเงินที่ได้จากการดาเนินงานที่ดีข้ ึน ไปลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นผลให้มีสภาพคล่องที่ดีข้ ึน
งบการเงินรวมในปี 2560 และ 2559 มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.70 เท่า และ 1.50 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั มีสภาพคล่องที่ดีข้ ึน เนื่องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน และมีรายได้จากการขายสิ นค้าและ
ให้บริ การงานก่อสร้างในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2560 จึงทาให้มีลูกหนี้ การค้ายังไม่ครบกาหนดชาระเงินค่อนข้างมาก
เป็ นผลให้มีสภาพคล่องที่ดีข้ ึน
ระยะเวลาขายสิ นค้า เฉลี่ ย (วัน) งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ในปี 2560 และ 2559 เท่ ากับ 41 วัน และ 37 วัน
ตามลาดับ และตามงบการเงิ นรวม ในปี 2560 และ 2559 เท่ ากับ 48 วัน และ 43 วัน ตามลาดับ โดยภาพรวมแล้ว
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั และงบการเงินรวม มีระยะเวลาการขายสิ นค้าที่ชา้ ลงจากปี 2559 เพียงเล็กน้อย
วงจรเงินสด งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 60 วัน และ 54 วัน ตามลาดับ และตาม
งบการเงิ นรวม ปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 77 วัน และ 67 วัน ตามลาดับ โดยปี 2560 ภาพรวมวงจรการหาเงิ นสดมา
หมุนเวียนมีระยะเวลาช้าลงเล็กน้อย เนื่ องจากเครดิตเทอมของลูกหนี้ การค้ามีระยะเวลาเฉลี่ย 30 – 90 วัน ซึ่ งยอดขาย
เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2560 จะทยอยรับชาระหนี้ ในช่วงต้นปี 2561 จึ งทาให้มียอดลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น และส่ วน
หนึ่ งมาจากเจ้าหนี้ การค้าส่ วนใหญ่มีเครดิ ตเทอม อยู่ในช่วง 60 วัน ซึ่ งเร็ วกว่าการรั บชาระหนี้ จากลูกหนี้ จึ งส่ งผลให้
ภาพรวมวงจรเงินสดหมุนช้าลง
อัตราส่ วนที่สาคัญอื่นๆ :
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ปี 2560 และ 2559 จานวน 834.27
เท่า และ 27.79 เท่า ตามลาดับ และตามงบการเงินรวม ปี 2560 และ 2559 จานวน 44.37 เท่าและ 9.29 เท่า ตามลาดับ โดย
ภาพรวมแล้วดีข้ ึนจากปี 2559 เนื่ องจากปี 2560 บริ ษทั มี ผลการดาเนิ นงานดี ข้ ึน ประกอบกับบริ ษทั มีภาระหนี้ สินน้อย
โดยมีหนี้สินรวม คิดเป็ นร้อยละ 10 ของสิ นทรัพย์รวม โดยหนี้สินส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า ซึ่ งไม่มีภาระดอกเบี้ย จึงทา
ให้ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยดีข้ ึน
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Return on assets in the APCS’s financial statements as of 2017 and 2016 was 7.48 percent and 3.14 percent
respectively and in the consolidated financial statements as of 2017 and 2016, it was 7.61 percent and 1.67 percent
respectively. The return on assets increased from 2016 because in 2017 the Group had better operating results resulted
from the fact that APCS had invested in its subsidiaries and those subsidiaries could expand their businesses and earn
revenues to the Group. The subsidiaries could capture additional customers, get additional construction projects and
earned additional revenues to the Group, thus making the return on assets better.
Contingentliabilities and commitments
1.1 Obligation and credit lines for loans from financial institutions
Separate

Bank overdrafts
Trust receipts and letters of credit
Short-term borrowings
Long-term borrowings*
Forward contract
Letter of guarantee
Forward contract (USD)

Currency
(Unit)
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million USD

December 31, 2016
December 31, 2017
Credit
Credit
Credit
Credit
Credit
Credit
lines
Used
remain
lines
Used
remain
95.00
7.82
87.18
32.00
32.00
90.00
0.49
89.51
40.00
1.76
38.24
178.00
- 178.00 120.00
15.00
105.00
510.00 510.00
40.00
40.00
6.00
4.23
1.77
16.00
14.25
1.75
1.24
1.24
1.24
1.24

*APCS managed to pay back long-term loans to financial institutions prematurely.
Consolidated

Bank overdrafts
Trust receipts and letters of credit
Short-term borrowings

Currency
(Unit)
Million Baht
Million Baht
Million Baht

Long-term borrowings
Forward contract
Letter of guarantee
Forward contract (USD)

Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million USD

December 31, 2016
December 31, 2017
Credit
Credit
Credit
Credit
Credit
Credit
lines
Used
remain
lines
Used
remain
100.00
12.82
87.18
37.00
4.97
32.03
90.00
0.49
89.51
40.00
1.76
38.24
190.00
- 190.00 120.00
15.00
105.00
720.00
40.00
15.56
1.24
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720.00
8.43
-

40.00
7.13
1.24

210.00
128.49
1.24

210.00
121.37
-

7.12
1.24
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อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ของงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้ อยละ 7.48 และ
ร้อยละ 3.14 ตามลาดับ และตามงบการเงินรวม ปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 7.61 และร้อยละ1.67 ตามลาดับ โดย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์เพิ่ม ขึ้ นจากปี 2559 เนื่ อ งจากในปี 2560 กลุ่ มบริ ษ ทั มี ผลประกอบการที่ ดีข้ ึ น อัน
เนื่องมาจากบริ ษทั ได้ลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ย่อย เพื่อให้บริ ษทั ย่อยสามารถดาเนินธุรกิจขยายไปยังกลุ่มลูกค้าที่สามารถสร้าง
มูลค่ารายได้ให้กลุ่มธุ รกิจได้ โดยบริ ษทั ย่อยมีศกั ยภาพในการหาลูกค้า สามารถหางานโครงการก่อสร้างเพื่อสร้างรายได้
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ได้อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้อตั ราผลตอบแทนดีข้ ึน
หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
1.1 ภาระผูกพันและวงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
สกุลเงิน
(หน่วย)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินกูย้ มื ระยะยาว*
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินหนังสื อค้ าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

วงเงิน
ทั้งสิ้ น

วงเงิน
ใช้ไป

95.00
90.00
178.00
510.00
40.00
6.00
1.24

7.82
0.49
510.00
4.23
-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

31 ธันวาคม 2560

วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน
คงเหลือ ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
87.18 32.00
- 32.00
89.51 40.00
1.76 38.24
178.00 120.00 15.00 105.00
40.00
1.77 16.00 14.25
1.75
1.24
1.24
1.24

*ในปี 2559 บริ ษทั ได้จ่ายชาระคืนเงินต้นทั้งจานวนแล้วก่อนครบกาหนดสัญญา
งบการเงินรวม

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินกูย้ มื ระยะยาว
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินหนังสื อค้ าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน
(หน่วย)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

31 ธันวาคม 2559
วงเงิน วงเงิน วงเงิน
ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
100.00 12.82 87.18
90.00
0.49 89.51
190.00
- 190.00
720.00 720.00
40.00
- 40.00
15.56
8.43
7.13
1.24
1.24
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31 ธันวาคม 2560
วงเงิน วงเงิน วงเงิน
ทั้งสิ้ น ใช้ไป คงเหลือ
37.00
4.97 32.03
40.00
1.76 38.24
120.00
15.00 105.00
210.00 210.00
128.49 121.37
7.12
1.24
1.24

Asia Precision Public Company Limited
Company
Subsidiary

Guaranteed of long-term loans from the financial institution
Guaranteed by land and machinery of the Company.
Guaranteed by land and machinery of a subsidiary, and for credit line of letter of guarantee
amount of Baht 100.05 has been co-guarantee by Advance web studio Co., Ltd. (holding
22.12% in the Company) which such company has used common share certificate holding in
Asia Precision Public Company Limited by 25.50 million shares to co-guarantee1).

Because of the needs for guarantees, APCS provided financial support to its subsidiaries to strengthen their
businesses and achieve business objectives as planned.
1.2 Operating lease commitments

(Unit : Million Baht)
Consolidated

Separate
2016
Due within one year
Due over one year but not later than five years
Total

3.83
2.84
6.67

December 31,
2017
2016
3.96
10.61
2.86
10.39
6.82
21.00

2017
13.83
10.69
24.52

Most obligations about rent agreements in the APCS’s financial statements were consultation
contracts and automobile hire purchase agreements, and in the consolidated financial statements, most of them were
automobile hire purchase agreements, space lease and employee quarters lease. All of them were normal business
operation.
1.3 Contractor agreement commitments
As at December 31, 2017, the subsidiary company has commitment as follows:

(Unit : Million Baht)

Construction agreement

Contractor
amount
6

Contract Amount
148.54

Consolidated
Payment
(124.90)

Both APCS and all its subsidiaries had no relationship with any contractors.
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Outstanding
23.64

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั

ค้ าประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั 1)

บริ ษทั ย่อย

ค้ าประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ย่อย สาหรับวงเงินหนังสื อค้ าประกัน จานวน
100.05 ล้านบาท ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ร่ วมค้ าประกันโดย บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ
สตูดิโอ จากัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตราร้อยละ 22.12) โดยบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จากัด ได้
นาหุ น้ สามัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) จานวน 25.50 ล้านหุ น้ ร่ วมค้ าประกัน1)
1)

ทั้งนี้ เพื่อความจาเป็ นของการค้ าประกันดังกล่าว เป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านการเงิ น
ให้กบั บริ ษทั ย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้
1.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์และ
บริ การอื่ นๆ โดยสัญญามี อายุต้ งั แต่ 1 ปี ถึ ง 5 ปี กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันในการจ่ ายค่าเช่ าตามสัญญาเช่ า
ดังกล่าวดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

จะครบกาหนดภายใน 1 ปี
จะครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2559
2560
2559
3.96
3.83
10.61
2.86
2.84
10.39
6.82
6.67
21.00

2560
13.83
10.69
24.52

ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ตามงบการเงิ นเฉพาะ จานวนส่ วนใหญ่ เป็ นสัญญาจ้างที่ ปรึ กษา
และสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์ และงบการเงินรวม จานวนส่ วนใหญ่ เป็ นสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์ สัญญาเช่าพื้นที่
สัญญาเช่าบ้านพักพนักงาน ทั้งนี้เป็ นการดาเนินงานตามปกติของธุรกิจ
1.3 ภาระผูกพันตามสั ญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ สิ้ นปี 2560 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่สาคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
จานวนผูร้ ับเหมา
(ราย)
สัญญาก่อสร้าง

6

มูลค่าตามสัญญา
148.54

งบการเงินรวม
จ่ายชาระ
(124.90)

ทั้งนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผูร้ ับเหมา
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คงเหลือ
23.64

Asia Precision Public Company Limited
2. SIGNIFICANT INFORMATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS
Significant information of construction contracts as at December 31, 2017 and 2016, are as follows:
(Unit : Million Baht)
Consolidated
December 31,
2016

2017

195.00

2,300.90

Costs incurred to date
Profit (loss) recognized to date

11.21
4.30

208.37
61.29

Cost and profit or loss recognized to date
Less
Progress billings to date
Unbilled construction revenues (Note 7)

15.51
(9.81)
(5.70)
-

269.65
(239.08)
(30.57)
-

11.21
-

197.16
-

(11.21)
-

(192.83)
4.33

15.51
(9.81)
-

5.70
254.14
(229.27)
-

5.70

30.57

Contract revenues

Unearned construction revenues
Costs of construction contracts incurred during the year
Loss on construction contract cancellation
Costs of contracts incurred recognized as expense during the year
Costs of contracts related to activities in the future which recognized as assets (Inventory)
Unbilled construction revenues at the beginning of the year
Unearned construction revenues at the beginning of the year
Revenues from contracts recognized as revenues during the year
Progress billings during the year
Doubtful accounts recorded during the year
Unearned construction revenues at the ending of year
Unbilled construction revenues

Revenues from contracts recognized as revenues
Costs of construction contracts incurred and recognized as expenses
Profit recognized during the year
The number of projects provided to the subsidiary’s construction is as follows:
No.
Description
Project
Project Value
1 Construction projects completed in 2017
6
48.60
2 Projects under construction
3
256.50
3 Projects whose contracts have been signed but
4
1,995.80
construction not yet started
Total
2,300.90
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(Unit : Million Baht)
Consolidated
For the years ended December 31,
2016
2017
15.51
254.14
(11.21)
(197.16)
4.30
56.98
(Unit : Million Baht)
Revenue Booked
Balance
48.60
221.05
35.45
1,995.80
269.65

2,031.25

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
2.

การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสั ญญาก่อสร้ าง
ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2559
2560
195.00
2,300.90

มูลค่างานตามสัญญา
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบนั
กาไร (ขาดทุน) ที่รับรู ้จนถึงปัจจุบนั
ต้นทุนและกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
หัก เงินงวดที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั
มูลค่างานที่ทาเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 7)
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้าง
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นซึ่ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์(สิ นค้าคงเหลือ)
มูลค่าของงานที่ทาเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ ณ ต้นปี
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ ต้นปี
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
เงินงวดที่เรี ยกเก็บแล้วจากลูกค้าในระหว่างปี
หนี้สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิ้ นปี
มูลค่าของงานที่ทาเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ

11.21

208.37

4.30
15.51
(9.81)
(5.70)
11.21
(11.21)
15.51
(9.81)
5.70

61.29
269.65
(239.08)
(30.57)
197.16
(192.83)
4.33
5.70
254.14
(229.27)
30.57

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
15.51
254.14
(11.21)
(197.16)
4.30
56.98

รายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้
ต้นทุนตามสัญญาก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
กาไรที่รับรู ้ในระหว่างปี

ทั้งนี้จานวนโครงการงานให้บริ การก่อสร้างของบริ ษทั ย่อย แบ่งเป็ น
1
2
3

รายละเอียด
งานที่ดาเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้ นแล้วในปี 2560
งานที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินงาน
งานที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มก่อสร้าง
รวม

โครงการ
6
3
4
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มูลค่าโครงการ
48.60
256.50
1,995.80
2,300.90

(หน่วย : ล้านบาท)
รับรู ้รายได้แล้ว
คงเหลือ
48.60
221.05
35.45
1,995.80
269.65
2,031.25

Asia Precision Public Company Limited
Key factors and influences that may affect APCS’s future operation or financial status
1. Risks from exchange rate fluctuations
Most main raw materials used in APCS’s parts production are purchased locally from suppliers or brokers in the
country in Thai Baht. APCS therefore has very little risk from exchange rates. In 2017, APCS he Company is exposed to
fluctuations in the exchange rates of imported materials to importation of raw materials total Bt 27.34 million or about 5.77
percent of the total purchase, divided in to EUR 0.01 million and US$ 0.06 million. In 2017, APCS imported machinery
worth Bt 0.20 million, equivalent to approximately JPY 0.01 million.
In terms of parts sales to overseas clients, APCS is usually paid in Thai Baht and foreign currencies. In 2017,
APCS had exchange risks from its overseas parts sales revenue of approximately Bt 164 million, or 17 percent of the total
sales revenue, featuring US$ 4.21 million and approximately EUR 0.58 million. APCS paid for raw materials and
machinery in the same currencies with the sales revenue.
2. Risks from having no long-term contracts
Most APCS business transactions, generally practiced in the industry, are not made as long-term service
contracts, but only short-term contracts of about a year, or no contract at all, just a purchase order, depending on the policy
of each customer.
At the termination of a contract or when it is due to change product models, customers will select new
manufacturers and suppliers of parts and components. Consequently, APCS has risk of losing customers if it is not
selected.
However, normally manufacturers in the automotive, air-conditioning and cold storage compressor and digital
camera industries do not easily change their suppliers of parts and components to them. Selecting manufacturers or
suppliers of parts and components with quality and standards as they specify, with ability to deliver on time and ability to
increase production capacity during the peak demand period will need additional procedures and time. This may affect
their production procedures and quality risk. Normally, makers in the automotive industry, air-conditioning and cold
storage compressor industry and digital cameras industry will select manufacturers or suppliers of parts and components to
them in limited number of 1-3 suppliers for any parts, in which the steps and procedure to obtain manufacturers or
suppliers of parts and components to supply them will have to be done in 3 months to 2 years. The said period may vary
according to the designs and complexity of parts production in each product line. Hence, if a company is selected as a
manufacturer of parts to any maker, the risk of termination of manufacturing contract is low, because the maker usually
will not change their parts manufacturer until the end of the model of that product, which is on the average 5-7 years or
more depending on the product designs and specifications in each industry.
Subsequently, being a company that manufactures and supplies standardized parts results in customers’
confidence in APCS operation and products, with the trend to let APCS continue as the manufacturer and supplier of parts
and components to the customers, and even continuously offering new products APCS to quote.
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
1. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่เป็ นการสั่งซื้ อในประเทศ และสั่งซื้ อโดยตรงจาก
ผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศ ซึ่ งกาหนดราคาขายเป็ นสกุลเงินบาท จึงทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างน้อย ปี 2560 บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
นาเข้าวัตถุดิบ จากต่างประเทศเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 27.34 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 5.77 ของ
มูลค่าการสั่งซื้ อทั้งหมด แบ่งเป็ นมู ลค่าประมาณ 0.01 ล้านยูโร และ 0.06 ล้านดอลล่าร์ สหรั ฐ และปี 2560 บริ ษทั ซื้ อ
เครื่ องมืออุปกรณ์จากต่างประเทศ เป็ นจานวนรวมประมาณ 0.20 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 0.01 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ
ในขณะที่รายได้จากการขายชิ้นส่ วนต่างประเทศ บริ ษทั ได้รับชาระค่าสิ นค้าบางส่ วนเป็ นเงินบาท และบางส่ วน
ได้รับชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากรายได้
จากการขายชิ้นส่ วนไปต่างประเทศ เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 164 ล้านบาท (เฉพาะยอดขายที่รับชาระเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ) คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 17 ของมูลค่ารายได้จากการขายทั้งหมดของบริ ษทั แบ่งเป็ นมูลค่าประมาณ
4.21 ล้านดอลล่าร์ สหรั ฐ และมูลค่าประมาณ 0.58 ล้านยูโร บริ ษทั ใช้เงิ นตราต่างประเทศที่ ได้รับจากการขายเพื่อจ่าย
ชาระค่าซื้ อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกัน
2. ความเสี่ ยงจากการไม่ มีสัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปในอุตสาหกรรมนี้ จะไม่มีการทาสัญญา
ระยะยาวในการให้บริ การกับลูกค้า แต่จะเป็ นการทาสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี หรื ออาจจะไม่มีการทาสัญญาใน
การให้บริ การก็ได้โดยจะเป็ นเพียงใบสั่งซื้ อเท่านั้นขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย
เมื่ อครบอายุสัญญาหรื อถึงกาหนดเวลาที่ ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผูผ้ ลิตและผู ้
จัดหาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จึ งมี ความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยลูกค้าหากบริ ษทั ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็ น
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป
อย่างไรก็ตาม โดยปกติผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศ
และเครื่ องทาความเย็น มักจะไม่เปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ ระกอบการเนื่ องจากการ
สรรหาผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ผูป้ ระกอบการกาหนดโดยสามารถจัดส่ ง
ได้ตามกาหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกาลังการผลิตในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มสู งกว่าปกติน้ นั จะต้องมี
ขั้นตอนและใช้เวลานาน ซึ่ งกระทบต่อกระบวนการผลิ ตของลูกค้าและมี ความเสี่ ยงด้านคุ ณภาพ กล่าวคื อ โดยปกติ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น มักจะสรรหา
และคัดเลือกผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการจานวนจากัดเพียง 1 – 3 รายต่อการผลิตชิ้นส่ วน
ใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่ อ ให้ได้รั บ การคัดเลื อ กเป็ นผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนป้ อ นให้กับ ผูป้ ระกอบการนั้นมี ช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไปตามรู ปแบบและความซับซ้อนของ
การผลิตชิ้นส่ วนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากบริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใดๆ
แล้ว ความเสี่ ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยูใ่ นระดับต่า เนื่ องจากผูป้ ระกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่ นของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรื อมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบ
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม
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3. Risks from dependency on engineers and personnel
A subsidiary that is involved with construction requires people with expertise and experience in designing,
planning, operating as well as construction of projects as planned. They are engineers at the level of assistant managing
director, project managers and project engineers or foremen. If A2 loses these engineers and personnel, it will affect the
company’s ability to win projects and perform well in the future. However, with realization of the risks, A2 has focused on
HR management with continuous personnel development through seminars both in and outside the country as well as
incentives to be competitive in the market and retain the personnel.
4. Risks from the other contractual party failing to comply with the agreements
The subsidiary faces risks with the clients failing to comply with the agreements, especially payment according
to the work progress, thus most likely causing damage to the subsidiary. The subsidiary has come up with such preventive
measures as financial analysis of the client before taking a project, finding additional information about that client from
other sources or demand advance payment as well as collection according the work progress.
5. Risks from weather conditions
The subsidiary that is involved with raw water production and distribution faces risks with weather conditions
and world climate change – not raining even in the rainy season and El Nino that makes rain less than it should have been.
However, the volume of raw water collected is double the size of the annual sales for the first 3 years. Water will be
sufficient for 3 years though some years may be dry. In the 4th year, the volume of water collected will be increased by 60
percent of the reservoir capacity. Additional reservoirs nearby will be located in case of drought for 2 consecutive years.
6. Risks from chemical contamination in water
The subsidiary that is involved with raw water production and distribution faces risks of chemical contamination
in the raw water, thus affecting the quality of ground water due to such upstream activities as wastewater release from
industrial plants, livestock farming, chemical application in farm activities, etc. The subsidiary has come up with measures
to cope with those risks – getting tools to check water quality prepared to check water quality in the stream before
releasing to the reservoirs, monitoring community activities and upstream activities that may release wastewater to the
stream by coordinating with the people and communities that may cause contamination.
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ดังนั้นจากการที่ บ ริ ษ ทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและจัดหาชิ้ นส่ วนที่ มีม าตรฐาน จึ งส่ งผลให้ลูกค้ามี ค วามเชื่ อ มั่นในการ
ดาเนิ นงานและชิ้นงานของบริ ษทั และมีแนวโน้มที่จะให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าต่อไป รวมทั้ง
เสนอชิ้นงานใหม่ให้บริ ษทั เสนอราคาอย่างต่อเนื่อง
3. ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาวิศวกรและบุคลากร
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจรับเหมาต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน
และดาเนินการ ก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ซึ่ งหมายถึงวิศวกรในระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การโครงการ (Project
Manager) และวิศวกรผูค้ วบคุมงาน (Project Engineer หรื อ Foreman) หากเอทูสูญเสี ยบุคลากรเหล่านี้ ไปย่อม ส่ งผล
กระทบต่ อ ความสามารถในการรั บ งาน ตลอดจนผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เอทู ไ ด้
ตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านนี้ ดี ที่ผา่ นมาบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่ อง ส่ งบุคลากรเข้า ร่ วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถ
แข่งขันกับตลาดได้ เพื่อรักษา บุคลากรให้ทางานกับบริ ษทั
4. ความเสี่ ยงทางด้ านคู่สัญญาไม่ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในสั ญญา
บริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งจากคู่ สั ญ ญาไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดในสั ญ ญา โดยเฉพาะเรื่ อ งการช าระเงิ น ตาม
ความสาเร็ จของงาน ซึ่ ง อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีนโยบายใน
การป้ องกันความเสี่ ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่น
เพิม่ เติม หรื อมีการเรี ยกเก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่ มดาเนินงานรวมถึงการเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาเสร็ จ
5. ความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากสภาพอากาศ อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทาให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนิ โญ่ ที่ทาให้ปริ มาณ
ฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ปริ มาตรเก็บกักจะมีความจุคิดเป็ น 2 เท่าของปริ มาณน้ าขายต่อปี ในช่วง 3 ปี
แรก ซึ่ งจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็ นปี แล้ง ในปี ที่ 4 จะมีปริ มาณน้ าขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ60ของความจุบ่อ ซึ่ ง
จะพิจารณาหาหาแหล่งสารองน้ าดิบเพิม่ เติมในกรณี ที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จากบ่อข้างเคียง
6. ความเสี่ ยงจากการได้ รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับน้ า ซึ่ งมีผล
ทาให้น้ าผิวดินด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากการทากิจการในพื้นที่เหนือน้ า เช่น การปล่อยน้ าเสี ยของโรงงานอุตสาหกรรม
ฟาร์ มปศุสัตว์ และ การใช้สารเคมีในการทาการเกษตร เป็ นต้น บริ ษทั ย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ จัดเตรี ยม
เครื่ องมื อวัดคุณภาพน้ าในลารางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้ าระวังชุ มชนและ
แหล่งกิจการต้นน้ าที่อาจปล่อยน้ าเสี ยลงลาราง โดยการเข้าไปทาความเข้าใจและมีการประสานกันในกรณี ที่อาจจะมีเหตุ
ให้น้ าเสี ยเข้ามาเจือปนในลาน้ าได้
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เอกสารแนบท้ าย
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2017 Audit Committee's Report
The Audit Committee, appointed by the Board of Directors, features 3 independent Directors, namely,
Prof. Udomsil Srisaengnam, MD as Chairman of the Audit Committee and Independent Director, Mr. Narong Varongkriengkrai and
Mr. Sompote Wallayasewi as Audit Directors and Independent Directors. The term of office of the current Audit Committee has been
renewed for another 3 years, which will complete that period in 2019.
In the accounting cycle of 2017, the Audit Committee performed its duties under the scope of responsibilities in the charter
approved by the Board, attending 4 meetings with the internal auditor and certified public auditor without presence of the executives. Every
Audit Director had attended all the four meetings. The Audit Committee had reported its review of the internal control, presented by the
internal auditor and financial statements presented by the certified public auditor and presented them with its opinions to the Board of
Directors at every quarter. Those can be summarized as follows:
1. Audit quarterly and annual financial statements of 2017, and the Audit Committee had similar opinions with the
auditors that said financial reports had revealed complete and correct financial information in accordance with the accounting
standards generally recognized.
2. Review of the internal control: The Audit Committee reviewed the internal audit reports, performed according to
the annual audit plan, approved, covering significant working systems in APCS and reviewed the adequacy of the internal
control in accordance with requirements by the Securities and Exchange Commission.
3. Audit to make sure that APCS observes the laws pertaining to securities and stock exchange and other related laws.
4. Consider operation information disclosure, audit and offer opinions towards interrelated transactions or
transactions that may trigger conflict of interest, agreement to make transactions whether it’s reasonable and maximizes APCS
business operation, transparent, correct and complete data disclosure.
5. Screening a certified public auditor: The Audit Committee screened an auditor for APCS based on the applicant’s
independency, reliability, experience, track records and qualifications as well as appropriateness of the audit fees, and then made a
proposal to the Board of Directors to present to the general assembly for shareholders to appoint an auditor for 2017.
An evaluation in “self evaluation of the Audit Committee” in 2017 showed that the Audit Committee had fulfilled its
duties in accordance with the charter and under the scope of duties and responsibilities, assigned by the Board of Directors. The
Audit Committee had worked prudently out of their knowledge, capability and independence without restrictions or conditions
from corporate governance to ensure that APCS has an efficient management system in line with good governance principles,
transparency, clarity, reliability and providing worthwhile advice on various matters concerned.
The Audit Committee has come to a conclusion that APCS has prepared correct financial statements in line with the
accounting principles, generally recognized, has had adequate and efficient internal control and risk management without
significant defects; complied with related legal provisions, rules and regulations; correctly disclosed interrelated transactions;
complied with the good corporate governance principles in a sufficient, transparent and reliable manner; received no
complaints about offenses or irregularities but regularly and continuously improved the quality of working systems in line with
the prevailing business environment.
( Prof. Udomsil Srisaengnam, MD )
Chairman of the Audit Committee
February 26, 2018
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน โดยมี
ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
และ นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ง
3 ปี ซึ่งจะครบวาระในปี 2562
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ผ่านการ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้เข้าร่ วมประชุ มกับผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวม 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่าย
บริ หารของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วย และมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากผูต้ รวจสอบภายใน และสอบทานงบการเงินจากผูส้ อบบัญชี รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสาคัญของการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี 2560 ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็ น สอดคล้อ งกับ ผูส้ อบบัญ ชี ว่า งบการเงิ น ดัง กล่ า ว มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ค รบถ้ว นถู ก ต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบตาม
แผนงานประจาปี ที่ได้รับอนุ มตั ิซ่ ึ งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริ ษทั และสอบทานผลประเมินระบบความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณาสอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลทางการดาเนินงานและสอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทารายการของบริ ษทั มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั มีความโปร่ งใส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. พิจ ารณาและเสนอแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระ ความน่ าเชื่ อ ถื อ
ประสบการณ์ ผลการปฏิบตั ิ งาน และคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และได้เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผลการประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจาปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎบัตร และภายใต้ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยได้ปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ ด้วยความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิสระโดยไม่มีขอ้ จากัด และเงื่อนไขในการกากับดูแล
กิจการ เพื่อให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารจัดการเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่ งใส ชัดเจน เชื่อถือได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการจัดทางบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอ และมีประสิ ทธิภาพ ไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสาคัญ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
ถูกต้อง และมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชื่อถือได้ และไม่พบว่ามี
เรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาผิดและการทุจริ ตใดๆ ของบริ ษทั รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2561

Asia Precision Public Company Limited

Board of Directors’ Responsibility towards the Financial Statements
The Board of Directors is responsible for the financial statements of Asia Precision Public Co., Ltd. and its
subsidiaries and financial information, appeared in the 2017 Annual Report and the Board has to ensure that said information in
the financial statements is accurate, complete and meets with accounting standards generally recognized in Thailand,
employing appropriate accounting policies and consistently observing them and presents correct and reasonable financial status
and operation results with sufficient revelation of significant data in the notes to the financial statements.

( Mr. Manu Leopairote )

( Mr. Apichart Karoonkornsakul )

Chairman

President

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า ข้อมูลในงบการเงินของบริ ษทั
ดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน และได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานที่เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล อีกทั้ง
ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

( นายมนู เลียวไพโรจน์ )
ประธานกรรมการบริ ษทั

( นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล )
กรรมการผูอ้ านวยการ

Asia Precision Public Company Limited
Details on the Head of Internal Auditor (as of December 31, 2017)

Name

Mrs. Duangduan Hirunruk

Position

Head of Internal
Audit

Age
(Year)

41

Education

- Bachelor of Accounting (2nd
honor), Rangsit University.
- Certificate Internal Auditor class 3
(CPAIT) of The Institute of
Internal Auditors of Thailand
- Certificate Audit Program
Development of The Institute of
Internal Auditors of Thailand
- Certificate Audit Program Report
of The Institute of Internal
Auditors of Thailand

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)

-

-

5 Years Experience Background
Years

2003- Present

Position

Assistant Manager Internal Audit

Company
Asia Precision PLC

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ชื่ อ – สกุล

ตาแหน่ ง

นางดวงเดือน หิรัญรักษ์

หัวหน้าฝ่ ายตรวจ
สอบภายใน

อายุ
(ปี )
41

ความสั มพันธ์ ทาง สั ดส่ วน
ครอบครัว
การถือหุ้น
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร (ร้ อยละ)
- บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
2546 - ปัจจุบนั
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
- หลักสู ตรประกาศนียบัตร
ผูต้ รวจสอบภายในรุ่ นที่ 3 (CPAIT)
สมาคมตรวจสอบภายใน
- หลักสู ตร Audit Program
Development สมาคมตรวจสอบ
ภายใน
- หลักสู ตร Audit Program Report
สมาคมตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการฝึ กอบร ม

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

Asia Precision Public Company Limited

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2017
AND AUDITOR’S REPORT

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Asia Precision Public Company Limited
I have audited the financial statements of Asia Precision Public Company Limited and its subsidiaries, which comprise the
consolidated and separate statements of financial position and as at December 31, 2017 and the related consolidated and
separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and
notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects,
the financial position of Asia Precision Public Company Limited and its subsidiaries and Asia Precision Public Company
Limited as at December 31, 2017, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with
Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibility is stated in the paragraph in the
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of my report. I am independent of
the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting
Professions of His Majesty the King as relevant to my audit of the consolidated financial statements, and I have fulfilled my
other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the
consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the
consolidated financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on
these matters.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จ การส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ย วกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวมและผลการ
ดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ค วามเป็ นอิ ส ระจากกลุ่ ม บริ ษ ัท ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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-2Audit procedures respond risk

Key audit matters
Allowance for doubtful debt
The Group have account receivable from sales and services
and unbilled receivable total amount of Baht 293.26 million.
The Group have considered that it's able to receive money
from sales and services and unbilled receivable. I focused on
these because allwance for doubtful debt has to subjective on
evaluate on receivable repayment ability, also other
information describe on note to finance statement no.7 and
significant accounting policy.
Impairment of right under the raw water distribution
contract
As at December 31, 2017, balance of right under the raw
water distribution contract (net from accumulative of
amortization by straight line method as the remain contract
period) amount of Baht 153.91 million which is significant to
consolidated financial statement. Evaluate of impairment has
to subjective on evaluate of cash generating unit and future
cashflow expected from such unit, also discount rate. These
are risk of valuation of right under the raw water distribution
contract and disclosure in note to financial statement no.27
and significant accounting policy.

Revenue recognition by percentage of work completion,
valuation of work, and service cost estimated
The Group have service revenue recognition by percentage
of completion which estimated by physical check of the
Group's engineer, pararell with percentage of actual cost to
total estimate cost. I focus on these because cost estimated
has to subjective on discretion and work environment factors,
economic and raw material and labor market in future. The
actual cost might be different from estimating, which
effected to revenue recognition as described in note to
financial statement no. 26 and significant accounting policy.

I have evaluated resonable of the management's estimating,
understanding on approval process of receivable credit line, testing
the aging report, interviewing the officer reponsibility on receivable
repayment and delivery completion work by period, consider the long
outstanding receivable, and ask for policy of allowance for doubtful
debt to ensure that enough and not over. I also focused on disclosure
of allowance for doubtful debt in note to financial statement.

I evaluated setting of cash generating unit and financial model which
the management choosed. I have to understanding management
considerating process to comply with economic benefit, for example;
compare at least water volumn and water pricing under the sales
contract, compare period of management estimated on financial
model and period remaining on sales contract. Moreover, I tested the
assumption management used in future cashflow projection and also
considered discount rate management used by analyst weighted
average cost of capital(wacc) of the Company and industry. I
consulted internal expert to ensure by compared the external
information as the knowledge and expereince of firm expert. I tested
net realizable value as financial model above and considered the
effected of assumption changes to net realizable value.

I have to understanding and evaluating for percentage of completion,
physical check work in progress in term of nearly ending accounting
period, check the physical report of engineer, check the evident of
estimated cost and actual cost, moreover I considered the percentage
of work completion calculated by actual cost and estimated cost
compared with the percentage of work completion by physical.
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ความเพียงพอของเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ลู ก หนี้ การค้ า ที่ เ กิ ด จากการขายสิ นค้ า และ
ให้ บ ริ การ และมู ล ค่ า งานที่ ท าเสร็ จ รอเรี ยกเก็ บ จากงาน
ให้บริ การรวมจานวน 293.26 ล้านบาท บริ ษทั พิจารณาแล้ว
เชื่ อว่าจะสามารถเรี ยกเก็บเงิ นจากลูกหนี้ การค้าที่ เกิ ดจากการ
ขายสิ นค้าและให้บริ การ และมูลค่างานที่ทาเสร็ จรอเรี ยกเก็บ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญสาหรั บเรื่ องนี้ เนื่ องจากการพิจารณา
ความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั นั้น
ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ
เรี ยกเก็บหนี้ จากลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่างๆ
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การด้ อยค่ าของค่ าสิ ทธิตามสั ญญาซื้อขายนา้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของค่าสิ ทธิ
ตามสัญญาซื้ อขายน้ า(สุ ทธิ จากค่าตัดจาหน่ ายสะสม โดยวิธี
เส้ นตรงตามระยะเวลาที่ เหลื อ ตามสั ญ ญา)ที่ เกิ ดจากการซื้ อ
กิจการในส่ วนงานธุ รกิจขายน้ าเป็ นจานวน 153.91 ล้านบาท
ซึ่ งจ านวนดัง กล่ า วมี ส าระส าคัญ ต่ อ งบการเงิ น รวม การ
ประเมิ น การด้อ ยค่ า ของค่ า สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาซื้ อ ขายน้ า เป็ น
ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญที่ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างสู งในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
จากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลด ซึ่ งทาให้
เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายน้ า
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 27 และนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ
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ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ผูบ้ ริ หารใช้ ทา
ความเข้าใจขั้นตอนการอนุ มตั ิการให้วงเงิ นสิ นเชื่ อแก่ลูกค้าแต่ละราย
ทดสอบรายงานอายุลูกหนี้ คงเหลือ และสอบถามพนักงานของบริ ษทั ที่
ทาหน้าที่ติดตามเรี ยกชาระหนี้ จากลูกค้าที่คา้ งชาระ สอบถามพนักงาน
ของบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ รับผิดชอบในการส่ งมอบงานตามงวดงานเพื่อ
เรี ยกเก็บตามสัญญา พิจารณางานที่ คา้ งนานที่ ยงั ไม่เรี ยกเก็บ รวมถึ ง
สอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้
แน่ใจว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเพียงพอและไม่เกินกว่าที่ควร
นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ให้ความสาคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผย
ข้อมูลของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกาหนดหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและ
แบบจาลองทางการเงิ นที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเลื อกใช้โดยการทา
ความเข้า ใจกระบวนการพิ จ ารณาของฝ่ ายบริ ห ารว่า สอดคล้อ งตาม
ลักษณะการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ เช่น การเปรี ยบเที ยบ
ปริ มาณน้ าขั้นต่าและอัตราการกาหนดราคาซื้ อขายกับสัญญาซื้ อขายน้ า
การเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ผูบ้ ริ หารประมาณการแบบจาลองทางการ
เงิ น กับ ระยะเวลาที่ เ หลื อ ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายน้ า เป็ นต้น นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้ทาการทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่ ใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่จดั ทาโดยฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัท ฯโดยการเปรี ยบเที ย บสมมติ ฐ านดั ง กล่ า วกั บ
แหล่ ง ข้อ มู ล ภายในและภายนอกของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง เปรี ย บเที ย บ
ประมาณการกระแสเงิ นสดในอดี ตกับผลการดาเนิ นงานที่เกิ ดขึ้นจริ ง
เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินถัว
เฉลี่ ย ถ่วงน้ าหนักของบริ ษทั ฯและของอุ ตสาหกรรม รวมถึ งปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ ยวชาญภายในสานักงานฯ เพื่อช่วยประเมินข้อมูลดังกล่าวโดยการ
เทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอกตามฐานความรู ้และประสบการณ์ใน
อดี ตของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ตลอดจนทดสอบการค านวณมู ลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วตามแบบจ าลองทางการเงิ น และ
พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน
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บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
การรั บรู้ รายได้ งานบริ การตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ
การวัดมูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่มบริ ษทั มี งานก่อสร้ างและงานบริ การที่ รับรู ้ รายได้ในงบ
กาไรขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จซึ่ งประมาณจาก
การสารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั ควบคู่ไป
กับต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ งเที ยบกับประมาณการต้นทุ นทั้งหมด
และบันทึกต้นทุนของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริ งตามเกณฑ์
สิ ทธิ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เนื่ องจาก ประมาณการต้นทุน
งานต้อ งใช้ดุ ลยพิ นิจ ค่ อ นข้างมาก และต้อ งพิ จ ารณาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จ
และสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ ประมาณการไว้ และมี
ผลกระทบต่ อ การรั บ รู ้ ร ายได้ ตามที่ เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 26 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

-3วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

ข้า พเจ้า ได้ท าความเข้า ใจและประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก าร
กาหนดอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ เข้าร่ วมสังเกตการณ์ทางกายภาพ
ของงานระหว่า งท าในช่ ว งใกล้สิ้ น รอบระยะเวลาบัญ ชี ตรวจสอบ
รายงานสั ด ส่ ว นความส าเร็ จ ทางกายภาพของวิ ศ วกร ตรวจสอบ
หลักฐานการคานวณประมาณการต้นทุ นรวมถึ งต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาอัตราส่ วนของต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
เปรี ยบเที ยบกับประมาณการต้นทุ น ซึ่ งต้องสอดคล้องกับอัตราส่ วน
งานที่ทาเสร็ จโดยการสารวจทางกายภาพ

เรื่ องอื่น
งบการเงินของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ก่อนปรับปรุ ง) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและกาไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จ อื่ น รวมและงบก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ เฉพาะกิ จ การและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ อื่ นเฉพาะกิ จ การ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการ
บัญ ชี ที่สาคัญ ที่ แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเที ยบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี อื่ น ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี ดังกล่ าวไม่ แ สดงความเห็ น
เนื่ องจากอาจมี ผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญ โดยไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินสาหรับปี 2559 ตามรายงานลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
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-3Other Matter
The consolidated and company statements of financial position of Asia Precision Public Company Limited and its
subsidiaries and of Asia Precision Public Company Limited for the year ended December 31, 2016 (before adjusted)
and the consolidated and separate statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in shareholders'
equity and cash flows for the year ended December 31, 2016 (before adjusted) and the accompanying notes are an integral
part of these financial statements displayed as a comparison were audited by another auditor who did not express an opinion
because of the significant matters could have material effects, not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to
provide a basis for an audit opinion on these financial statements report dated March 9, 2017.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual
report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the
Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in
the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but
to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
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-4ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ น
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวม
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นและรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นรวมที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวม ผูบ้ ริ หารรั บผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ยความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รั บประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี สาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

*****/5

-4Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai
Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. I also:
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Group’s internal control.
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty
exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group
to cease to continue as a going concern.
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the
disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the
direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
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-5ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ ยง
ที่ ไม่ พบข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาก
ข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์ก ารบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ นงานต่ อ เนื่ อ งของผูบ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รั บ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ย งพอเกี่ ย วกับ ข้อ มู ลทางการเงิ นของกิ จ การภายในกลุ่ ม หรื อ
กิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนว
ทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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-5I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought
to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most
significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.
I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when,
in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mr.Jadesada Hungsapruek

(Mr.Jadesada Hungsapruek)
Certified Public Accountant
Registration No. 3759
Karin Audit Company Limited
Bangkok
February 26, 2018

-6ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ์

(นายเจษฎา หังสพฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2017
Unit: Baht

Notes
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loans
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Goodwill
Right under the raw water distribution contract
Other intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Consolidated financial statements
December 31, 2017 December 31, 2016
(Restated)

Separate financial statements
December 31, 2017 December 31, 2016

6
5, 7
5
8
9

319,928,620.80
309,687,292.25
98,010,066.18
10,000,000.00
737,625,979.23

141,729,695.76
247,879,352.26
87,828,744.21
7,135,269.98
484,573,062.21

142,834,924.12
173,555,851.98
87,901,637.25
10,000,000.00
414,292,413.35

121,218,110.38
175,065,567.08
165,000,000.00
80,575,507.28
541,859,184.74

10
11
27
27
12
13
14

961,268,075.31
153,907,038.72
398,632.36
18,681,227.80
1,134,254,974.19
1,871,880,953.42

1,053,594,760.98
159,572,328.49
500,369.91
5,765,846.15
2,138,647.95
1,221,571,953.48
1,706,145,015.69

469,999,940.00
537,435,402.74
123,790.25
1,059,886.88
1,008,619,019.87
1,422,911,433.22

139,999,940.00
634,320,696.61
433,999.24
1,134,915.26
775,889,551.11
1,317,748,735.85

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1

บริ ษัท เอเซี ย พรี ซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรั พย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ ทธิ จากสัญญาขายน้ าดิ บ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

6
5, 7
5
8
9

319,928,620.80
309,687,292.25
98,010,066.18
10,000,000.00
737,625,979.23

141,729,695.76
247,879,352.26
87,828,744.21
7,135,269.98
484,573,062.21

142,834,924.12
173,555,851.98
87,901,637.25
10,000,000.00
414,292,413.35

121,218,110.38
175,065,567.08
165,000,000.00
80,575,507.28
541,859,184.74

10
11
27
27
12
13
14

961,268,075.31
153,907,038.72
398,632.36
18,681,227.80
1,134,254,974.19
1,871,880,953.42

1,053,594,760.98
159,572,328.49
500,369.91
5,765,846.15
2,138,647.95
1,221,571,953.48
1,706,145,015.69

469,999,940.00
537,435,402.74
123,790.25
1,059,886.88
1,008,619,019.87
1,422,911,433.22

139,999,940.00
634,320,696.61
433,999.24
1,134,915.26
775,889,551.11
1,317,748,735.85

1

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2017
Unit: Baht

Notes
Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution 15
Trade and other current payables
5, 16
Current portion of long-term liabilities
17
Short-term borrowings
5
Current income tax payable
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term borrowings
17
Deferred tax liabilities
13
Non-current provisions for employee benefit
18
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Consolidated financial statements
December 31, 2017 December 31, 2016
(Restated)

Separate financial statements
December 31, 2017 December 31, 2016

19,972,599.48
172,441,417.30
8,474,445.06
72,673,625.96
130,546.23
273,692,634.03

12,819,131.26
132,005,427.86
87,863,466.72
79,147,147.77
10,457,561.09
322,292,734.70

15,000,000.00
116,575,877.86
131,575,877.86

7,822,287.05
121,565,219.58
129,387,506.63

78,659,505.67
38,228,857.37
10,674,208.02
10,000.00
127,572,571.06
401,265,205.09

307,858.66
39,409,324.75
8,375,245.59
5,000.00
48,097,429.00
370,390,163.70

9,029,187.03
5,000.00
9,034,187.03
140,610,064.89

7,656,234.29
5,000.00
7,661,234.29
137,048,740.92

2

บริ ษัท เอเซี ย พรี ซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

15
5, 16
17
5

19,972,599.48
172,441,417.30
8,474,445.06
72,673,625.96
130,546.23
273,692,634.03

12,819,131.26
132,005,427.86
87,863,466.72
79,147,147.77
10,457,561.09
322,292,734.70

15,000,000.00
116,575,877.86
131,575,877.86

7,822,287.05
121,565,219.58
129,387,506.63

17
13
18

78,659,505.67
38,228,857.37
10,674,208.02
10,000.00
127,572,571.06
401,265,205.09

307,858.66
39,409,324.75
8,375,245.59
5,000.00
48,097,429.00
370,390,163.70

9,029,187.03
5,000.00
9,034,187.03
140,610,064.89

7,656,234.29
5,000.00
7,661,234.29
137,048,740.92

2

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2017
Unit: Baht

Notes
Shareholders' equity
Share capital
Authorized share capital
Ordinary shares Baht 1 par value 659,999,962 shares
Issued and paid share capital
Ordinary shares Baht 1 par value 659,999,862 shares
Share premium
Share premium on ordinary shares
Retained earnings
Appropriated
สLegal
ำรองตำมกฎหมำย
reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Total shareholders' equity of the parent company
Non-controlling interests
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

19

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Consolidated financial statements
December 31, 2017 December 31, 2016
(Restated)

Separate financial statements
December 31, 2017 December 31, 2016

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

47,400,000.00
244,114,745.88
1,320,698,464.88
149,917,283.45
1,470,615,748.33
1,871,880,953.42

42,200,000.00
102,249,021.18
1,173,632,740.18
162,122,111.81
1,335,754,851.99
1,706,145,015.69

47,400,000.00
205,717,649.33
1,282,301,368.33
1,282,301,368.33
1,422,911,433.22

42,200,000.00
109,316,275.93
1,180,699,994.93
1,180,699,994.93
1,317,748,735.85

3

บริ ษัท เอเซี ย พรี ซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
(ปรับปรุ งใหม่)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 659,999,962 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 659,999,862 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินทุนมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สทุารองตามกฎหมาย
นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

47,400,000.00
244,114,745.88
1,320,698,464.88
149,917,283.45
1,470,615,748.33
1,871,880,953.42

42,200,000.00
102,249,021.18
1,173,632,740.18
162,122,111.81
1,335,754,851.99
1,706,145,015.69

47,400,000.00
205,717,649.33
1,282,301,368.33
1,282,301,368.33
1,422,911,433.22

42,200,000.00
109,316,275.93
1,180,699,994.93
1,180,699,994.93
1,317,748,735.85

3

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Notes
5
26
5
26

Revenues from sales and services
Contract revenues
Costs of sales and costs of services
Contract Costs
Gross profit
Other income
Distribution costs
Administrative expenses
Other expenses
Finance costs
Profit (loss) before income tax expense
Tax (expense) income
13
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (expense)
Items that will not be reclassified to profit or loss
Gains(losses) on remeasurements of defined benefit plans
Other comprehensive income (expense) for the year, net of tax
Total comprehensive income (expense) for the year
Profit (loss) attributable to
Owners of parent
Non-controlling interests
Total comprehensive income (expense) attributable to
Owners of parent
Non-controlling interests

Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share from continuing operations

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
(Restated)
1,030,600,702.02
969,418,329.52 980,921,471.25
902,442,534.04
254,142,376.44
15,509,845.06
(797,038,622.30) (775,814,089.54) (795,718,479.33) (774,192,071.05)
(197,159,002.12)
(11,206,189.16)
290,545,454.04
197,907,895.88 185,202,991.92
128,250,462.99
2,346,353.95
5,863,540.41
1,752,642.57
1,297,545.25
(5,036,234.16)
(5,008,122.81)
(5,036,234.16)
(5,004,743.76)
(118,612,841.34) (146,620,324.87) (71,196,186.40)
(74,063,828.10)
(8,088,846.42)
(2,118,348.07)
(8,009,596.37)
(2,078,472.56)
(9,065,379.03)
(18,129,400.29)
(231,322.32)
(5,273,229.98)
152,088,507.04
31,895,240.25 102,482,295.24
43,127,733.84
(15,907,269.98)
(5,645,327.77)
136,181,237.06
26,249,912.48 102,482,295.24
43,127,733.84

(1,320,340.72)
(1,320,340.72)
134,860,896.34

331,720.61
331,720.61
26,581,633.09

(880,921.84)
(880,921.84)
101,601,373.40

(405,152.03)
(405,152.03)
42,722,581.81

148,367,529.59
(12,186,292.53)
136,181,237.06

34,455,427.69
(8,205,515.21)
26,249,912.48

102,482,295.24
102,482,295.24

43,127,733.84
43,127,733.84

147,065,724.70
(12,204,828.36)
134,860,896.34

34,690,486.00
(8,108,852.91)
26,581,633.09

101,601,373.40
101,601,373.40

42,722,581.81
42,722,581.81

0.22

0.05

0.16

0.07
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The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

4

บริษัท เอเซี ย พรี ซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2560

2559
(ปรับปรุ งใหม่)
969,418,329.52
15,509,845.06
(775,814,089.54)
(11,206,189.16)
197,907,895.88
5,863,540.41
(5,008,122.81)
(146,620,324.87)
(2,118,348.07)
(18,129,400.29)
31,895,240.25
(5,645,327.77)
26,249,912.48

980,921,471.25
(795,718,479.33)
185,202,991.92
1,752,642.57
(5,036,234.16)
(71,196,186.40)
(8,009,596.37)
(231,322.32)
102,482,295.24
102,482,295.24

902,442,534.04
(774,192,071.05)
128,250,462.99
1,297,545.25
(5,004,743.76)
(74,063,828.10)
(2,078,472.56)
(5,273,229.98)
43,127,733.84
43,127,733.84

331,720.61
331,720.61
26,581,633.09

(880,921.84)
(880,921.84)
101,601,373.40

(405,152.03)
(405,152.03)
42,722,581.81

148,367,529.59
(12,186,292.53)
136,181,237.06

34,455,427.69
(8,205,515.21)
26,249,912.48

102,482,295.24
102,482,295.24

43,127,733.84
43,127,733.84

147,065,724.70
(12,204,828.36)
134,860,896.34

34,690,486.00
(8,108,852.91)
26,581,633.09

101,601,373.40
101,601,373.40

42,722,581.81
42,722,581.81

0.22

0.05

0.16

0.07

หมายเหตุ
5
1,030,600,702.02
26
254,142,376.44
5
(797,038,622.30)
26
(197,159,002.12)
290,545,454.04
2,346,353.95
(5,036,234.16)
(118,612,841.34)
(8,088,846.42)
(9,065,379.03)
152,088,507.04
13
(15,907,269.98)
136,181,237.06

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าก่อสร้ าง
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
ต้นทุนการก่อสร้าง
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
(1,320,340.72)
(1,320,340.72)
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรั บปี
134,860,896.34
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี
การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
Unit: Baht
Consolidated financial statements
Shareholders' equity of the parent company
Retained earnings
Other components of shareholders' equity
Other comprehensive
income (expense)
Gains(losses) on
Total other
Appropriated for
remeasurements of components of Total equity of the
Legal reserve
Unappropriated defined benefit plans shareholders' equity parent company

Issued and paid
share capital

Share premium on
ordinary shares

Balance as at January 1, 2016
Changes in equity for the year 2016 :
Non-controlling interests increased from purchase
of investment in subsidiary (Restated)
Legal reserve
Total comprehensive income (expense) for the year (Restated)
Transferred to retained earnings
Balance as at December, 2016

659,999,862.00

369,183,857.00

40,000,000.00

69,758,535.19

-

-

1,138,942,254.19

-

1,138,942,254.19

659,999,862.00

369,183,857.00

2,200,000.00
42,200,000.00

(2,200,000.00)
34,455,427.69
235,058.30
102,249,021.18

235,058.30
(235,058.30)
-

235,058.30
(235,058.30)
-

34,690,485.99
1,173,632,740.18

170,230,964.72
(8,108,852.91)
162,122,111.81

170,230,964.72
26,581,633.08
1,335,754,851.99

Balance as at January 1, 2017 (as previously reported)
Accounting error adjustment
Balance as at January 1, 2017 (Restated)

659,999,862.00
659,999,862.00

369,183,857.00
369,183,857.00

42,200,000.00
42,200,000.00

123,392,431.32
(21,143,410.14)
102,249,021.18

-

-

1,194,776,150.32
(21,143,410.14)
1,173,632,740.18

180,625,073.56
(18,502,961.75)
162,122,111.81

1,375,401,223.88
(39,646,371.89)
1,335,754,851.99

659,999,862.00

369,183,857.00

5,200,000.00
47,400,000.00

(5,200,000.00)
148,367,529.59
(1,301,804.89)
244,114,745.88

(1,301,804.89)
1,301,804.89
-

(1,301,804.89)
1,301,804.89
-

147,065,724.70
1,320,698,464.88

(12,204,828.36)
149,917,283.45

134,860,896.34
1,470,615,748.33

Notes

27

Changes in equity for the year 2017 :
Legal reserve
Total comprehensive income (expense) for the year
Transferred to retained earnings
Balance as at December 31, 2017

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Non-controlling
interests

Total shareholders'
equity

5

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จาก รวมองค์ประกอบ
จัดสรรเป็ น
การประมาณการตาม อื่นของส่ วนของ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สารองตามกฎหมาย ยังไม่จดั สรร
หลักคณิ ตศาสตร์
ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2559 :
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิม่ ขึ้นจาก
การซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ตามที่ปรับใหม่)
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (ตามที่ปรับใหม่)
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

659,999,862.00

369,183,857.00

40,000,000.00

69,758,535.19

-

-

1,138,942,254.19

-

1,138,942,254.19

659,999,862.00

369,183,857.00

2,200,000.00
42,200,000.00

(2,200,000.00)
34,455,427.69
235,058.30
102,249,021.18

235,058.30
(235,058.30)
-

235,058.30
(235,058.30)
-

34,690,485.99
1,173,632,740.18

170,230,964.72
(8,108,852.91)
162,122,111.81

170,230,964.72
26,581,633.08
1,335,754,851.99

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ตามที่รายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ตามที่ปรับใหม่)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2560 :
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

659,999,862.00
659,999,862.00

369,183,857.00
369,183,857.00

42,200,000.00
42,200,000.00

123,392,431.32
(21,143,410.14)
102,249,021.18

-

-

1,194,776,150.32
(21,143,410.14)
1,173,632,740.18

180,625,073.56
(18,502,961.75)
162,122,111.81

1,375,401,223.88
(39,646,371.89)
1,335,754,851.99

659,999,862.00

369,183,857.00

5,200,000.00
47,400,000.00

(5,200,000.00)
148,367,529.59
(1,301,804.89)
244,114,745.88

(1,301,804.89)
1,301,804.89
-

(1,301,804.89)
1,301,804.89
-

147,065,724.70
1,320,698,464.88

(12,204,828.36)
149,917,283.45

134,860,896.34
1,470,615,748.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
Unit: Baht
Separate financial statements
Retained earnings

Notes
Balance as at January 1, 2016
Changes in equity for the year 2016 :
Legal reserve
Total comprehensive income (expense) for the year
Transferred to retained earnings
Balance as at December 31, 2016

Issued and paid

Share premium on

Appropriated for

share capital

ordinary shares

Legal reserve

Unappropriated

Other components of shareholders' equity

Other comprehensive
income (expense)
Gains(losses) on
remeasurements of
defined benefit plans

Total other
components of
shareholders' equity

Total shareholders'
equity

659,999,862.00

369,183,857.00

40,000,000.00

68,793,694.12

-

-

1,137,977,413.12

-

-

2,200,000.00
-

(2,200,000.00)
43,127,733.84

(405,152.03)

(405,152.03)

42,722,581.81

659,999,862.00

369,183,857.00

42,200,000.00

(405,152.03)
109,316,275.93

405,152.03
-

405,152.03
-

1,180,699,994.93

-

-

5,200,000.00

(5,200,000.00)

-

-

-

659,999,862.00

369,183,857.00

47,400,000.00

102,482,295.24
(880,921.84)
205,717,649.33

(880,921.84)
880,921.84
-

(880,921.84)
880,921.84
-

101,601,373.40
1,282,301,368.33

Changes in equity for the year 2017 :
Legal reserve
Total comprehensive income (expense) for the year
Transferred to retained earnings
Balance as at December 31, 2017

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2559 :
จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2560 :
จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

ยังไม่จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จาก
รวมองค์ประกอบ
การประมาณการตาม
อื่นของส่ วนของ
หลักคณิ ตศาสตร์
ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

659,999,862.00

369,183,857.00

40,000,000.00

68,793,694.12

-

-

1,137,977,413.12

659,999,862.00

369,183,857.00

2,200,000.00
42,200,000.00

(2,200,000.00)
43,127,733.84
(405,152.03)
109,316,275.93

(405,152.03)
405,152.03
-

(405,152.03)
405,152.03
-

42,722,581.81
1,180,699,994.93

659,999,862.00

369,183,857.00

5,200,000.00
47,400,000.00

(5,200,000.00)
102,482,295.24
(880,921.84)
205,717,649.33

(880,921.84)
880,921.84
-

(880,921.84)
880,921.84
-

101,601,373.40
1,282,301,368.33
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Notes
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (loss) before income tax expense
Adjustmented to reconcile profit (loss) before income tax expense
to net cash provided (paid)
Adjusted financial costs
Adjusted interest received
Adjusted trade receivables and other receivables (increase) decrease
Adjusted inventories (increase) decrease
Adjusted other assets (increase) decrease
Adjusted trade payable and other payable increase (decrease)
Adjusted other payable increase (decrease)
Depreciation and amortization
Adjusted unrealized loss (gain) on foreign exchange
Adjusted allowance for impairment of investment in subsidiary
Adjusted loss on value of goods (reversed)
Adjusted allowance for impairment of goodwill
Adjusted other provisions (reversed)
Adjusted loss (gain) from assets disposals
Total adjust from reconciliation of gain (loss)
Net Cash Provided by (Used in) Operating
Interest expense
Interest received
Income tax refund (pay out)
Other cash received (paid) from operating activities
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
(Restated)
152,088,507.04

31,895,240.25

102,482,295.24

43,127,733.84

9,065,379.03
18,103,789.26
(610,548.66)
(1,242,438.10)
(63,410,119.72) (104,942,189.71)
(11,419,207.99)
(7,547,914.11)
(6,830,230.92)
(262,020.00)
40,030,222.69
22,061,816.99
5,000.00
135,271,352.25 144,550,434.00
147,744.23
(402,911.49)
1,237,886.02
3,096,611.46
29,476,379.94
1,968,670.71
2,487,758.87
3,926,370.00
53,336.92
109,382,517.64 105,432,654.03
261,471,024.68 137,327,894.28
(5,777,264.81) (15,142,192.61)
522,877.42
1,242,438.10
(20,468,438.69)
(953,612.83)
(990,049.00)
(2,655,619.98)
234,758,149.60 119,818,906.96

231,322.32
(327,882.41)
1,340,309.76
(8,488,804.73)
84,448.00
(5,395,108.47)
122,481,028.50
147,744.23
1,162,674.76
1,347,079.90
2,383,552.81
114,966,364.67
217,448,659.91
(261,314.08)
327,882.41
(855,049.00)
216,660,179.24

5,273,229.98
(418,758.59)
(42,678,485.19)
(7,415,866.55)
62,448.00
17,154,028.72
130,320,359.56
(402,911.49)
(917,570.27)
2,761,561.52
1,648,136.53
53,336.92
105,439,509.14
148,567,242.98
(5,273,229.98)
418,758.59
(2,515,619.98)
141,197,151.61

7

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2560

2559
(ปรับปรุ งใหม่ )

152,088,507.04

31,895,240.25

102,482,295.24

43,127,733.84

9,065,379.03
18,103,789.26
(610,548.66) (1,242,438.10)
(63,410,119.72) (104,942,189.71)
(11,419,207.99)
(7,547,914.11)
(6,830,230.92)
(262,020.00)
40,030,222.69
22,061,816.99
5,000.00
135,271,352.25 144,550,434.00
147,744.23
(402,911.49)
1,237,886.02
3,096,611.46
29,476,379.94
1,968,670.71
2,487,758.87
3,926,370.00
53,336.92
109,382,517.64 105,432,654.03
261,471,024.68 137,327,894.28
(5,777,264.81) (15,142,192.61)
522,877.42
1,242,438.10
(20,468,438.69)
(953,612.83)
(990,049.00) (2,655,619.98)
234,758,149.60 119,818,906.96

231,322.32
(327,882.41)
1,340,309.76
(8,488,804.73)
84,448.00
(5,395,108.47)
122,481,028.50
147,744.23
1,162,674.76
1,347,079.90
2,383,552.81
114,966,364.67
217,448,659.91
(261,314.08)
327,882.41
(855,049.00)
216,660,179.24

5,273,229.98
(418,758.59)
(42,678,485.19)
(7,415,866.55)
62,448.00
17,154,028.72
130,320,359.56
(402,911.49)
(917,570.27)
2,761,561.52
1,648,136.53
53,336.92
105,439,509.14
148,567,242.98
(5,273,229.98)
418,758.59
(2,515,619.98)
141,197,151.61

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน :
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย)
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยหนี้ สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุ งด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
การปรับปรุ งอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Notes
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Restricted short-term deposit with financial institutionn (increase) decrease
Cash paid for investment in subsidiary net from received cash
Cash received from the sale of property, plant and equipment
Cash paid to purchase property, plant and equipment
Cash paid to purchase intangible assets
Cash paid to purchase other long-term assets
Cash paid for loans to related parties
Cash received from loans to relate parties
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities

(11,047,213.70)
3,421,056.19
(43,128,628.06)
(262,904.77)
(51,017,690.34)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution increase (decrease)
Cash received from director borrowings
Cash paid to pay the director borrowings
Cash received from related parties
Cash paid to pay the related parties
Cash paid to pay the bank borrowings
Cash paid by the lessee to reduce the amount for liability contract
financial lease
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS OF THE SUBSIDIARY AT THE
ACQUISITION DATE
CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
(Restated)
(10,000,000.00)
(330,000,000.00)
2,500,131.19
(29,721,209.64)
(10,000,000.00)
175,000,000.00
(202,221,078.45)

(80,000,000.00)
398,000.00
(12,382,820.04)
(602,388.60)
(70,000,000.00)
87,000,000.00
(75,587,208.64)

7,153,468.22
8,163,516.77
6,170,000.00
(15,961,627.79)
28,179,071.54
- (45,040,000.00)
(1,898,231.43) (197,667,813.63)

7,177,712.95
7,822,287.05
35,000,000.00
(35,000,000.00)
- (179,988,000.00)

(82,250.87)
(1,005,143.22)
(5,541,534.22) (206,447,476.19)

7,177,712.95 (172,165,712.95)

6

178,198,925.04
141,729,695.76

(105,321,252.34)
246,977,378.01

21,616,813.74 (106,555,769.98)
121,218,110.38 227,773,880.36

6

319,928,620.80

73,570.09
141,729,695.76

142,834,924.12

121,218,110.38

2,200,000.00
3,580,473.62
96,400,000.00

5,200,000.00
448,000.00
-

2,200,000.00
545,864.34
-

324,754,584.78
(184,000,000.00)
(170,230,964.72)

-

-

More cash flow disclosures :
Non-cash are significant in the consolidated and separate financial statements are as follows:
Legal reserve
5,200,000.00
Assets purchased on credit
2,314,000.00
Restricted fixed deposit offset with long-term loan from financial institution
Purchasing subsidiary
Increase in net assets from purchase of subsidiary
Goodwill
Decrease in advance for investments
Increase in non-controlling interests
-

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

398,000.00
(18,488,294.51)
(602,388.60)
(18,692,683.11)
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บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2560
หมายเหตุ

2559
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนเงินให้กยู้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(11,047,213.70)
3,421,056.19
(43,128,628.06)
(262,904.77)
(51,017,690.34)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื กรรมการ
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื กรรมการ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ธนาคาร
เงินสดที่ผเู้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่ งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

7,153,468.22
8,163,516.77
6,170,000.00
(15,961,627.79)
28,179,071.54
- (45,040,000.00)
(1,898,231.43) (197,667,813.63)
(1,005,143.22)
(82,250.87)
(5,541,534.22) (206,447,476.19)

7,177,712.95
7,822,287.05
35,000,000.00
(35,000,000.00)
- (179,988,000.00)
7,177,712.95 (172,165,712.95)

178,198,925.04
141,729,695.76
319,928,620.80

21,616,813.74 (106,555,769.98)
121,218,110.38 227,773,880.36
142,834,924.12 121,218,110.38

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดของบริษทั ย่อย ณ วันซื้อ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

6
6

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม :
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี้
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
5,200,000.00
ซื้อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่อ
2,314,000.00
เงินฝากประจาที่มีภาระผูกพันหักกลบเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
การซื้ อบริ ษทั ย่อย
- สิ นทรัพย์สุทธิ จากการซื้อบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
- ค่าความนิยม
- เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนลดลง
- ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

- (10,000,000.00)
- (330,000,000.00)
398,000.00
2,500,131.19
(18,488,294.51) (29,721,209.64)
(602,388.60)
- (10,000,000.00)
- 175,000,000.00
(18,692,683.11) (202,221,078.45)

(105,321,252.34)
246,977,378.01
73,570.09
141,729,695.76

(80,000,000.00)
398,000.00
(12,382,820.04)
(602,388.60)
(70,000,000.00)
87,000,000.00
(75,587,208.64)

2,200,000.00
3,580,473.62

5,200,000.00
448,000.00

2,200,000.00
545,864.34

96,400,000.00

-

-

324,754,584.78
(184,000,000.00)
(170,230,964.72)

-
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017
1.

NATURE OF OPERATIONS
Asia Precision Public Company Limited (“the Company”) is incorporated and domiciled in Thailand. The Company is
listed on Stock Exchange of Thailand. The address of the Company’s registered office is 700/331, Moo 6, Donhualor,
Muang Chonburi, Chonburi.
The major shareholder of the Company is Karoonkornsakul family who held 18.29% of the Company’s capital and the
Advance Web Studio Co., Ltd. held 22.12% of the Company’s capital. (As at December 31, 2017, Karoonkornsakul
family held 18.25% of the Company’s capital.)

The Company and its subsidiaries (“the Group”) involves the manufacture of high precision metal parts for automotive,
office automation, heating ventilating & air-conditioning (HVAC) and production of metal spare parts that have complex
shape and require strict control of production process and also production metal spare parts that are less complex and can
attain economies of scale when production in high quantity, engineering service, automation solution and provides the
construction and maintenance services of renewable energy power plants as well as engages in the business of raw water
and the distribution of materials and spare parts for the construction of various structures. Of the power plant business All
types of energy businesses, water businesses, include steam plants, purified water and chemical mixtures. For sale in the
petrochemical industry. Or for distribution to the community. And environmental related businesses and engineering
design consulting services. Project Construction Services and maintenance services.
2. BASIS FOR THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements have been prepared in accordance with Thai generally accepted accounting principles under
the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting Standards issued under the Accounting Profession Act
B.E. 2547, and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities
and Exchange Act.
The financial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed in the accounting
policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles requires the
use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of
applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas
where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.
An English version of the financial statements have been prepared from the statutory financial statements that are in the
Thai language. In the event of a conflict or a difference in interpretation between the two languages, the Thai language
statutory financial statements shall prevail.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษ ัท เอเซี ย พรี ซิ ชั่น จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้ง ในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีสาํ นักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ประกอบด้วย ครอบครัวการุ ณกรสกุล ถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 18.29 และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ
สตูดิโอ จํากัด ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั (วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ครอบครัว การุ ณกรสกุล
ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 18.25 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั )
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ความเที่ยงตรงสู ง
สําหรั บใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ สํานักงานและเครื่ องปรั บอากาศ ผลิ ตชิ้ นส่ วนโลหะที่ มีรูปร่ างซับซ้อนและ
ต้องการการควบคุมกระบวนการผลิตเข้มงวดมากเป็ นพิเศษและผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่ไม่ซบั ซ้อนและสามารถลดต้นทุนได้มาก
เมื่อผลิตในปริ มาณสู ง ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ Automation Solution ให้บริ การงานก่อสร้างโครงการและ
ให้บริ การดูแลและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด ธุ รกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ และจัดจําหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้ างต่างๆ ของธุ รกิ จโรงไฟฟ้ า ธุ รกิจพลังงานทุกประเภท ธุ รกิ จนํ้า
รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้า นํ้าบริ สุทธิ์ และผสมสารเคมี เพื่อจําหน่ายในกิจการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีหรื อเพื่อใช้เพื่อจําหน่าย
แก่ ชุมชน และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และให้บริ การ ออกแบบ ให้คาํ ปรึ กษาด้า นวิศวกรรม การให้บริ การงาน
ก่อสร้างโครงการ และให้บริ การดูแลบํารุ งรักษา

2. เกณฑ์ การนาเสนองบการเงิน
งบการเงินได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ นได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิ น ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บายใน
นโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงิ นให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี ที่
สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ไปถือปฏิ บตั ิ
กิจการเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญ
ต่องบการเงินในหมายเหตุ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017
New financial reporting standards
2.1 Revised accounting standards and financial reporting standards
2.1.1 Revised accounting standards and revised financial reporting standards are effective on 1 January 2017 which
are relevant and have significant impact to the Company as follows:
- TAS 1 (revised 2016) Presentation of financial statements
- Materiality
An entity should not aggregate or disaggregate information in a manner that obscures useful
information. Where items are material, sufficient information must be provided to explain the impact
on the financial position or performance.
- Disaggregation and subtotals
Line items specified in may need to be disaggregated where this is relevant to an understanding of the
entity's financial position or performance. There is also new guidance on the use of subtotals.
- Notes
Confirmation that the notes do not need to be presented in a particular order.
- OCI arising from investments accounted for under the equity method
The share of OCI arising from equity-accounted investments is grouped based on whether the items
will or will not subsequently be reclassified to profit or loss. Each group should then be presented as a
single line item in the statement of other comprehensive income.
- TAS 34 (revised 2016) Interim financial reporting
The amendments clarify that what is meant by the reference in the standard to 'information disclosed
elsewhere in the interim financial report'; entities taking advantage of the relief must provide a crossreference from the interim financial statements to the location of that information and make the
information available to users on the same terms and at the same time as the interim financial
statements.
The above revised accounting standards and revised financial reporting standards have no significant impact
to the Company.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
2.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง
2.1.1 มาตรฐานการบัญชี ที่ มี การปรั บปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มี การปรั บปรุ งที่ เกี่ ยวข้องและส่ ง
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
- ความมีสาระสําคัญ
กิจการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ทาํ ให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง
หากเป็ นรายการที่มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิ บายผลกระทบที่มีต่อฐานะ
การเงินหรื อผลการดําเนินงาน
-

การแยกแสดงรายการและการรวมยอด
รายการบรรทัดที่ระบุอาจจําเป็ นต้องแสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของการใช้การรวมยอด

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับตามลําดับการแสดงรายการในงบ
การเงิน

-

รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณา
ว่าเป็ นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะ
แยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
การเปลี่ ย นแปลงที่ สําคัญ คื อ ได้กาํ หนดให้มี ความชัดเจนถึ งความหมายของการอ้างอิ งในมาตรฐานไปยัง
“ข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรื อที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่
มีขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผใู ้ ช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลนั้นในลักษณะ
และเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบอย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017
2.1.2 Revised accounting standards are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018 which
have significant changes and are relevant to the Company. The Company has not early adopted these
revised standards as follows:
- TAS 7 (revised 2017) Statement of cash flows the amendments require additional disclosure of
changes in liabilities arising from financing activities. This includes changes arising from cash and
non-cash.
- TAS 12 (revised 2017) Income taxes the amendments clarify the accounting for deferred tax where
an asset is measured at fair value and that fair value is below the asset’s tax base. Specifically, the
amendments confirm that:
- A temporary difference exists whenever the carrying amount of an asset is less than its tax base
at the end of the reporting period.
- An entity can assume that it will recover an amount higher than the carrying amount of an asset
to estimate its future taxable profits.
- Where the tax law restricts the source of taxable profits against which particular types of
deferred tax assets can be recovered, the recoverability of the deferred tax assets can only be
assessed in combination with other deferred tax assets of the same type.
- Tax deductions resulting from the reversal of deferred tax assets are excluded from the estimated
future taxable profits.
Management has assessed and considered that the above revised standards will not have a material impact on the
Company.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.1.2 มาตรฐานการบัญชี ที่ มี การปรั บปรุ ง ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอย่างมี สาระสําคัญและเกี่ ยวข้องกับบริ ษ ทั ซึ่ งยังไม่ ได้นาํ มาตรฐานที่
ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบกระแสเงิ นสด ได้มีการปรั บปรุ งการเปิ ดเผยข้อมู ล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ น
เงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ภาษี เงิ นได้ ได้มีการอธิ บายให้ชัดเจนในเรื่ องวิธี การ
บัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจาํ นวนตํ่ากว่ามูลค่าฐาน
ภาษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- สิ นทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น้ นั จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่ คราวที่
ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณี ที่กฎหมายภาษี อากรมี ขอ้ จํากัดเกี่ ยวกับแหล่งที่ มาของกําไรทางภาษี ที่ สามารถใช้ประโยชน์
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้เฉพาะในประเภทที่ กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี จะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เป็ น
ประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนที่ใช้หกั ภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนยั สําคัญ
ต่อบริ ษทั
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017
3. BASIS FOR PREPARATION OF THE CONSOLIDATION FINANCIAL STATEMENT
3.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Asia Precision Public Company Limited
and the following subsidiary companies (together referred to as the “Group”) as follows:
Percentage of holding (%)
Subsidiary Company Direct and
December
December
Indirect
31, 2017
31, 2016
Type of business
Subsidiary Company Direct
A2 Technologies Co., Ltd.
100.00
100.00
Provide engineering service and automation solution
and provides construction and maintenance services
of renewable energy power plants.
P2 Precision Co., Ltd.
100.00
100.00
Production metal spare parts that are less complex
and can attain economies of scale when production
in high quantity.
Subsidiary Company Indirect (Held by A2 Technologies Co., Ltd.)
Cholkij Sakol Co., Ltd.
53.33
53.33
Production and distribution of raw water.
APCS Technologies Co., Ltd.
100.00
The distribution of materials and spare parts for the
construction of various structures. Of the power plant
business All types of energy businesses, water
businesses, include steam plants, purified water and
chemical mixtures. For sale in the petrochemical
industry. Or for distribution to the community. And
environmental related businesses and engineering
design consulting services. Project Construction
Services and maintenance services.
3.2 Subsidiary is an entity controlled by the Company. Control exists when the Company has the power, directly or
indirectly through other subsidiaries, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain
benefits from its activities. Significant accounting policies
3.3 Subsidiaries are fully consolidated as from the date on which the Company obtains control, and continue to be
consolidated until the date when such control ceases.
3.4 The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies as the
Company.
3.5 Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have been eliminated from the
consolidated financial statements.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. หลักเกณฑ์ การทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกัน
เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อยทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด

บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
100.00

100.00

100.00

100.00

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริ การในด้าน Engineering Service
และ Automation Solution และให้บริ การ
งานก่อสร้ างโครงการและให้บริ การดู แล
และบํา รุ งรั ก ษาโรงงานไฟฟ้ า ประเภท
พลังงานทดแทนทุกชนิด
ผลิ ต ชิ้ น ส่ วนโลหะที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นและ
สามารถลดต้ น ทุ น ได้ ม ากเมื่ อ ผลิ ต ใน
ปริ มาณสู ง

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด)
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด

53.33

53.33

บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด

100.00

-

ผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ
จัด จํา หน่ า ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ ต่ า งๆ
เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ
ของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า ธุ ร กิ จ พลัง งานทุ ก
ประเภท ธุรกิจนํ้ารวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้า
นํ้าบริ สุทธิ์ และผสมสารเคมี เพื่อจําหน่ าย
ในกิจการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีหรื อเพื่อ
ใช้ เ พื่ อ จํา หน่ า ยแก่ ชุ ม ชน และธุ ร กิ จ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ ม และให้บ ริ ก าร
ออกแบบ ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิศวกรรม การ
ให้ บ ริ การงานก่ อ สร้ า งโครงการ และ
ให้บริ การดูแลบํารุ งรักษา

3.2 บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริ ษทั ย่อย
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3.6 Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that are not held by
the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and within equity in the consolidated
statement of financial position.
The separate financial statements, prepared for the public use, present investments in subsidiaries under the cost
method.
4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
4.1 Cash and cash equivalents
Comprise of the purchase price, conversion cost and other Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at
banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to
withdrawal restrictions.
4.2 Trade and other receivable
Trade and other receivable are shown at their invoice value less allowance for doubtful accounts. The Group has
provided the allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may be incurred in collection of
receivables. The allowance is generally based on collection history, the current financial status of accounts
receivable and analysis of debt aging.
4.3 Finished goods and work in process
Finished goods and work in process are valued at the lower of cost calculated by moving average and net realizable
value. The costs of purchased inventories costs directly attributed to the acquisition of goods, direct labor, other
direct costs and an appropriate share of production overheads based on normal operating capacity.
Raw materials are valued at the lower of cost calculated by moving average and net realizable value and are charged
to production costs and cost of services whenever consumed. The costs of purchased inventories comprise of the
purchase price, conversion cost and other costs directly attributed to the acquisition of goods.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs
necessary to make the sale.
Allowance for diminution in value of inventories is recorded by considering obsolete inventories and slow moving
inventories.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3.3 บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั
ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
3.4 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
3.5 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้ แล้ว
3.6 ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามวิธีราคาทุน
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.2 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะการเงินในปั จจุบนั ของลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้
4.3 สิ นค้ าสาเร็จรู ปและงานระหว่ างทา
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้า ประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ น
สถานที่ และสภาพปั จจุ บนั ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่ นทางตรง รวมถึ งการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิ ตอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะ
ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนการผลิตและต้นทุนการให้บริ การเมื่อมีการเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุนที่
ซื้ อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
สํารองค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพจะตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพหรื อสิ นค้าที่เก็บไว้นาน
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4.4 Investments in subsidiary companies
Investments in subsidiary companies in the separate financial statements are recorded under the cost method net by
the allowance for impairment (if any) and the recognition of the change in the investment in profit or loss is
recorded when the investment is disposed or the impairment of the investment incurred.
Investments in subsidiaries in the consolidated financial statements Recorded as equity method.
4.5 Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses of assets
(if any).
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed
assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to bringing the assets to a
working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on
which they are located, and capitalized borrowing costs.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as
separate items (major components) of property, plant and equipment.
Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds
from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognized net within other
income or other expense in profit or loss.
Subsequent cost, the cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognized in the
carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to
the Company and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. The
costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognized in profit or loss as incurred.
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount
substituted for cost, less its residual value.
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of
an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:
Useful life (years)
Building and building improvements
25-30
Machinery and equipment
5-10
Utilities systems
5-10
Furniture and office equipment
4-5
Motor vehicles
4-5
14

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน และปรั บลดด้วยค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.5 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้าง
เองรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์
นั้นอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุ นในการรื้ อถอน การขนย้าย การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึ กแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายอื่นในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตาม
มู ลค่าตามบัญชี ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในการซ่ อมบํารุ งที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นประจําจะรั บรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
(จํานวนปี )
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
25-30
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
5-10
ระบบสาธารณูปโภค
5-10
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
4-5
ยานพาหนะ
4-5
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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No depreciation is provided on land or assets under construction.
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if
appropriate.
4.6 Intangible assets
Intangible assets are shown at cost less by accumulated amortized expense and allowance for impairment (if any) of
that asset. Amortization is calculated over the cost of the assets less its residual value (if any). Amortization is
recognized in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of intangible assets from the date
that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern of consumption of the future
economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives are as follows:
Computer Software

5

years

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if
appropriate.
4.7 Long-term leases
Leases of property or equipment which substantially transfer all the risks and rewards of ownership to the lessees
are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair
value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned
between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the
remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss. When a sale and
leaseback results in a finance lease, any gain on the sale is deferred and recognized as income over the lease term.
The property or equipment acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the asset.
Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classified as
operating leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss on a straight-line basis over the
period of the lease.
When an operating lease is terminated before the lease period expires, any payment required to be made to the
lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which the termination takes place.
4.8 Impairment of assets
Impairment of assets, the carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each financial reporting date to
determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable
amounts are estimated. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of on asset or its cashgenerating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognized in profit or loss.
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4.6 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั ค่า
ตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ(ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะ
ให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5

ปี

วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
4.7 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแยกเป็ นส่ วน
ที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับ
ยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายและเช่ากลับคืนตาม
สัญญาเช่าการเงิน กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู ้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญา
เช่าดําเนิ นงาน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ ยปรั บที่ ตอ้ งจ่ ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า จะ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.8 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
การด้อยค่าของสิ นทรั พย์ ยอดสิ นทรั พย์คงเหลือตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรั บ รู ้ ขาดทุ นจากการด้อ ยค่าจะรั บรู ้ เมื่ อมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อ มู ลค่าตามบัญ ชี ของหน่ วยทรั พย์สินที่
ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
มู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ หมายถึ ง ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรั พย์ห รื อมู ลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับใน
อนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุ บนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษี เงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมู ลค่าที่ อาจประเมิ นได้ใน
ตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดย
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The recoverable amount of assets is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In assessing value in
use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects
current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that does not
generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the
cash-generating unit to which the asset belongs.
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying
amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been
recognized.
4.9 Trade and other accounts payable
Trade and other accounts payable are stated at cost.
4.10 Employee benefits
Short-term employee benefits
The Group recognizes salaries, wages, bonuses and contributions to Social Security Fund as expense when incurred.
Post-employment benefits (Defined contribution plans)
The Group and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by
employees and by the Group. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Group’ contributions are
recognized as expenses in profit or loss in the period in which they aside.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The Group has obligations in respect of the severance payments, under labor law and benefits for the long service
period. The Group treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plans is determined by a professionally qualified actuary based on actuarial
techniques, using the projected unit credit method on a regular basis. The projected unit credit method considers
each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to
build up the final obligation. Past service costs are recognized on a straight-line basis over the average period until
the amended benefits become vested.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognized immediately in other
comprehensive income in the period in which they arise and accumulated amounts are recognized as retained
earnings in equity.
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อิ สระจากสิ นทรั พย์อื่นให้พิจารณามู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
4.9 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน
4.10 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่ม
บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ ายสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ นสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์
จากการทํางานเป็ นระยะเวลานาน ตามจํานวนปี ที่กาํ หนด ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยและผลประโยชน์ดงั กล่าวเป็ น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท คํานวณหนี้ สิ น โครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานโดยใช้วิ ธี คิ ดลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจาก
กันเพื่ อ รวมเป็ นภาระผูกพัน งวดสุ ด ท้าย ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ตรั บ รู ้ ต ามวิธี เ ส้ นตรงตลอดช่ ว งอายุง านเฉลี่ ย จนกว่า
ผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิ ขาดของพนักงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู ้เป็ นรายการใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิดขึ้น และรับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชี กาํ ไรสะสมในส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ใช้เทคนิ คการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected unit credit method) เพื่อกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
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Other long-term employment benefits
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques, using the projected unit
credit method, in order to determine present value of the obligation and be recognized as a liability in the statements
of financial position. Current service cost, past service cost, net interest on the net defined benefit liability are
recognized as expenses in profit or loss. Remeasurements of the net other long-term benefit liability or asset,
including actuarial gains and losses are recognized in profit or loss immediately.
4.11 Provision
Provision is recognized in the statements of financial position when the Group have a present legal or constructive
obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to
settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material,
provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market
assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.
4.12 Revenue recognized
Revenue recognized excludes value added taxes and present net off trade discounts with the following policies:
a) Revenue from sales is recognized in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership have
been transferred to the buyer. No revenue is recognized if there is continuing management involvement with the
goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the
probable return of goods
b) Service income from producing goods is recognized when service are provided and delivery of goods and
customer acceptance.
c) Revenue from construction contract services recognize income as follows:
Revenues from construction contract
Contract revenue includes the initial amount agreed in the contract plus any variations in contract work, claims
and incentive payments to the extent that it is probable that they will result in revenue and can be measured
reliably.
When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue is recognized in the
statement of profit or loss and other comprehensive income using the percentage of completion method. The
percentage of completion is assessed by reference to the proportion that contract costs incurred for work
performed to date bear to the estimated total contract costs.
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โดยรั บรู ้ เป็ นหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรั บรู ้ตน้ ทุนบริ การปั จจุบนั ต้นทุนบริ การในอดี ต ดอกเบี้ ยสุ ทธิ จาก
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ ผลกําไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ ซึ่ ง
รวมถึงผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที
4.11 การประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้สิน จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุ บนั โดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
4.12 การรับรู้ รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า โดยมีนโยบายดังนี้
ก) รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนัยสําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้ รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุ มหรื อ
บริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมี ความไม่แน่ นอนที่ มีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชี น้ ัน
หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือหรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
ข) รายได้จากการให้บริ การรับจ้างผลิตสิ นค้า รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การเสร็ จสิ้ นและส่ งมอบสิ นค้าและลูกค้ายอมรับสิ นค้า
นั้น
ค) รายได้จากการบริ การตามสัญญาก่อสร้าง รับรู ้รายได้ตามวิธีการดังนี้
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างประกอบด้วยจํานวนเมื่อเริ่ มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจํานวนที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ ยนแปลงสัญญาอันเกิ ดจากการดัดแปลงงาน การเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย หรื อการจ่ ายเงิ นเพื่อจู งใจหากมี ความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
เมื่ อสามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างตามสัญญาได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ รายได้ตามสัญญาจะถูกรั บรู ้ ในงบกําไร
ขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นตามขั้นความสําเร็ จของงาน ขั้นความสําเร็ จของงานก่ อสร้ างตามสัญญา
ประมาณโดยอ้างอิงกับอัตราส่ วนของต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ทาํ เสร็ จจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้ น
หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาก่อสร้างจะถูกรับรู ้ได้
ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน
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When the outcome of a service contract cannot be estimated reliably, revenue contract is recognized only to the
extent of contract costs incurred that it is probably will be recoverable.
Contract loss
When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss on a contract is
recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income.
Unbilled construction revenues and unearned construction revenues
The aggregate of the costs incurred and the profit or loss recognized on each contract is compared with the
progress billings up to the year end.
Where the costs incurred and the recognized profit or loss on each contract exceeds the progress billings, the
exceeding amount is presented as an asset in account of unbilled construction revenues.
Where progress billings exceed costs incurred together with recognized profits or losses, the exceeding amount
is presented as a liability in account of unearned construction revenues.
Work in progress
Costs that relate to future activity on the contract are recognized as work in progress provided it is probable that
they will be recovered.
d) Service income is recognized when the services are completed and delivered.
e) Interest and other income are recognized on an accrual basis.
4.13 Expenses recognized
Expenses are recognized in profit or loss on an accrual basis.
4.14 Income tax expense
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in
profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items recognized directly in equity or
in other comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates
enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous
years.
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ผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้ นจะสู งกว่ารายได้ตามสัญญาก่อสร้างทั้งสิ้ น บริ ษทั จะรับรู ้
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
จํา นวนรวมของต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน และกํา ไรหรื อขาดทุ น ที่ รั บ รู ้ แ ล้ว ของแต่ ล ะสั ญ ญาจะนํา ไป
เปรี ยบเทียบกับเงินงวดที่เรี ยกเก็บจากผูจ้ า้ งถึงวันสิ้ นปี
หากต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้างที่เกิดขึ้นรวมกับกําไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้แล้วของแต่ละสัญญามีจาํ นวนสู งกว่า
งวดที่เรี ยกเก็บ ผลต่างที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็ นยอดสิ นทรัพย์ในบัญชีมูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน
หากจํานวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บสู งกว่าต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้างที่เกิดขึ้นรวมกับกําไรขาดทุนที่รับรู ้แล้วของ
แต่ละสัญญา ผลต่างที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็ นยอดหนี้สินในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างที่ตอ้ งทําในอนาคตรับรู ้เป็ นงานระหว่างก่อสร้าง
หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ง) รายได้จากการบริ การ รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การเสร็ จสิ้ นและส่ งมอบงาน
จ) ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
4.13 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
4.14 การบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อ
รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ นและจํานวนที่ ใช้เพื่อ ความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื่ อ เกิ ดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรก ซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การ
รวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
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Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities
for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognized for the
following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities in a
transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and
differences relating to investments in subsidiaries and jointly-controlled entities to the extent that it is probable that
they will not reverse in the foreseeable future.
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they
reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
In determining the amount of current and deferred tax, the Group/Company takes into account the impact of
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group/Company believes that its
accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including
interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and may
involve a series of judgments about future events. New information may become available that causes the Company
to change its judgment regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact
tax expense in the period that such a determination is made.
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and
assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different
tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities
will be realized simultaneously. A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable
profits will be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred tax assets are reviewed at
each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.
4.15 Basic earnings per share / Diluted earnings per share
Earnings per share are calculated by dividing the net profit (loss) for the year by the weighted average number of
ordinary shares issued during the year.
Dilute earnings per share is calculated by dividing the net profit (loss) for the year by the total of the weighted
average number of ordinary shares issued during the year and the weighted average number of ordinary shares to be
issue for conversion of all dilutive potential ordinary shares into ordinary shares.
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้ บริ ษทั เปลี่ยนการ
ตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับ
คืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สิน ในเวลาเดียวกัน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง
4.15 กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน / กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออก
ในระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
สามัญที่ ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลง หุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ
4.16 รายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอด
คงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไร
หรื อขาดทุน
4.17 รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ บุคคล
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4.16 Foreign currency transactions
Foreign currency transactions are translated into Baht at the rates ruling on the occurrence dates. Assets and
liabilities in foreign currency outstanding on the reporting date are translated into Baht at the rates ruling on that
date. Exchange gains or losses are included as incomes or expenses in profit or loss.
4.17 The related parties and related companies
The related parties and related companies with the Group meant individuals or enterprises which have the
controlling power over the Group or are controlled by Group either directly or indirectly, or under the same control
with the Group. Furthermore, the related parties or related companies also meant the associated companies and the
parties whose holding the shares with voting rights, either directly or indirectly, and have significant influence to the
Group, important management, directors or the employees of the Group who have the power to plan and control the
operations of the Group including the family members close to the said persons which could persuade or power to
persuade to act in compliance with the said persons and business that the said persons have control power or
significant influence, either directly or indirectly.
4.18 Financial instruments
Financial instruments consisted of financial assets and liabilities which were carried on the financial statements
include cash and cash equivalents, trade accounts receivable and payable, other accounts receivable and payable,
investments and loan receivables and payables. The important accounting policies and measurement of these items
are disclosed in the respective accounting policies for related items.
4.19 Foreign currency forward contracts
Foreign currency forward contracts are meant to prevent risk from volatile movements in exchange rates by
establishing a future rate at which a foreign currency asset and liability will be received or paid. Gain or loss from
the foreign currency forward contracts will be recorded in the profit or loss when the contracts are settled or terms
are expired.
4.20 Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction
between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Group apply a quoted market price in
an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant
financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted
market price is not available, the Group measure fair value using valuation technique that are appropriate in the
circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required
to be measured at fair value.
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หรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมี
อํานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4.18 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน ประกอบด้วยเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินลงทุน เงินให้กูย้ ืมและเงิน
กูย้ ืม นโยบายการบัญชี ที่สําคัญ และเกณฑ์การวัดมู ลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นดังกล่าวได้
เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
4.19 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดย
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่ สินทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ายชําระ กําไร
หรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการปิ ดสถานะของสัญญา
หรื อเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามอายุ
4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่ม
บริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่ม
บริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค การประเมิ นมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized
within the fair value hierarchy into three levels based on categorize of input to be used in fair value measurement as
follows:Level 1 Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities.
Level 2 Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly.
Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows.
At the end of each reporting period, the Group determine whether transfers have occurred between levels within the
fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on
a recurring basis.
4.21 Significant use of accounting judgments and estimations
In the application of the Company’s accounting policies described above, the management is required to make
judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the statement of financial position and the reported amounts of revenue
and expense during the reporting period. The estimates and associated assumptions are based on historical
experience and other factors that are considered to be relevant. Although these estimates are based on
management’s reasonable consideration of current events, actual results may differ from these estimates. Significant
accounting estimates are as follows:
4.21.1 The Company estimates costs of each construction project based on details of the construction work taking
into account the volume and value of construction materials to be used in the project, including labor costs
and other miscellaneous costs to be incurred to complete construction service with consideration of trend of
changes in construction materials price, labor and other expenses. The Company reviews estimated
construction cost on a regularly basis and whenever actual costs significantly differ from estimated cost of
each construction contract. In addition, the Company considers contract loss on each project by comparing
total construction costs by contract revenue of each project.
4.21.2 Allowance for doubtful accounts
The Company has provided allowance for doubtful accounts based on management’s estimate losses that
may incur in collection of receivables by considering receivable’s financial status and the result of lawsuit
against each receivable.
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4.21 การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของบริ ษทั ตามที่กล่าวมาข้างต้น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ และ
ตั้งสมมติฐานหลายประการซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ประมาณ
การและสมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องอื่น ถึ งแม้ว่าการประมาณการของ
ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณ
การนั้น โดยประมาณการทางการบัญชีที่สาํ คัญมีดงั ต่อไปนี้
4.22.1 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้ างและประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างบริ ษทั ประมาณ
การต้นทุนการก่อสร้ างของแต่ละโครงการจากรายละเอี ยดของแบบก่อสร้ างและนํามาคํานวณจํานวนและ
มู ลค่าวัส ดุ ก่อสร้ างที่ ตอ้ งใช้ในโครงการดังกล่ าว รวมถึ งค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ ตอ้ งใช้ในการให้บริ การ
ก่อสร้ างจนเสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริ ษทั จะทําการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
แตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั พิจารณาผลขาดทุนสําหรับโครงการ
ก่อสร้างแต่ละโครงการ โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนโครงการก่อสร้างทั้งหมดกับมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างของแต่
ละโครงการ
4.22.2 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ โดยฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะการเงินของลูกหนี้ และผลของการฟ้องร้องดําเนิ นในคดี
กับลูกหนี้แต่ละราย
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5.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
The Company has significant transactions with its related parties stated below. Those transactions are executed based on
agreed upon bases which might be different from the bases used for transactions with unrelated parties.
Name
A2 Technologies Co., Ltd.

P2 Precision Co., Ltd.

Cholkij Sakol Co., Ltd.
APCS Technologies Co., Ltd.

Advance Web Studio Co., Ltd.
At Peak Co., Ltd.

Type of Business
Provide engineering service and automation
solution and provides construction and
maintenance services of renewable energy
power plants
Production of metal spare part that are less
complex and can attain economies of scale
when production in high quantity
Production and distribution of raw water
The distribution of materials and spare parts
for the construction of various structures. Of
the power plant business All types of
energy businesses, water businesses,
including steam plants, purified water and
chemical mixtures. For sale in the
petrochemical industry. Or for distribution
to the community. And environmental
related businesses and engineering design
consulting services. Project Construction
Services and maintenance services.
Other Specialized Designs Not classified
elsewhere.
Advertising Companies

Type of Relationship
Subsidiary by direct shareholding and
common management team

Subsidiary by direct shareholding and
common management team
Indirect shareholder via subsidiary
Indirect shareholder via subsidiary

Major Shareholders /Joint common
management team
Shareholder of Cholkit Sakol Co., Ltd
is a director.
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5.

รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามที่สรุ ปข้างล่างนี้ ซึ่ งรายการเหล่านี้ เกิดขึ้นตามมูลฐานที่
ตกลงร่ วมกัน ซึ่ งมูลฐานที่ใช้ในการจัดทํารายการบางกรณี อาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สาํ หรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อ
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด

บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด

บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด

บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด
บริ ษทั แอท พีค จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ
Automation Solution และให้บริ การงาน
ก่ อ สร้ างโครงการและให้บ ริ การดู แ ลและ
บํารุ งรั กษาโรงงานไฟฟ้ าประเภทพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด
ผลิ ต ชิ้ นส่ วนโลหะที่ ไม่ ซั บ ซ้ อ นและ
สามารถลดต้ น ทุ น ได้ ม ากเมื่ อ ผลิ ต ใน
ปริ มาณสู ง
ผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ
จัดจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของ
ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ า ธุ รกิจพลังงานทุกประเภท
ธุ ร กิ จ นํ้ ารวมถึ ง โรงงานผลิ ต ไอนํ้ า นํ้ า
บริ สุทธิ์ และผสมสารเคมี เพื่อจําหน่ ายใน
กิ จการอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี หรื อเพื่อใช้
เพื่อจําหน่ายแก่ชุมชน และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
กับ สิ่ ง แวดล้อ ม และให้บ ริ ก าร ออกแบบ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิศวกรรม การให้บริ การ
งานก่ อสร้ างโครงการ และให้บริ การดู แล
บํารุ งรักษา
การออกแบบเฉพาะด้า นอื่ น ๆ ซึ่ งมิ ไ ด้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมของบริ ษทั โฆษณา

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หาร
ร่ วมกัน

ถือหุน้ ทางตรงและมีผบู ้ ริ หาร
ร่ วมกัน
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ / ผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บ ริ ษั ท ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ท่ า น ห นึ่ ง ใ น
บริ ษั ท ชลกิ จ สากล จํา กั ด เป็ น
กรรมการ
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The significant balances with related company as at December 31, 2017 and December 31, 2016 are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
Trade and other current receivables
P2 Precision Co., Ltd.
Short-term loans
P2 Precision Co., Ltd.
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
A2 Technologies Co., Ltd.
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Total

-

-

Separate
December
31, 2017

December
31, 2016

-

7,065.00

5,665.00

-

-

7,000,000.00
(7,000,000.00)
-

-

165,000,000.00
10,000,000.00
(175,000,000.00)
-

175,000,000.00
70,000,000.00
(80,000,000.00)
165,000,000.00
165,000,000.00

As at December 31, 2017 and December 31, 2016, loan to subsidiary company is promissory notes, due at call and
no interest charged.
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ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
รวมทั้งหมด

-

-

7,065.00

5,665.00

-

-

7,000,000.00
(7,000,000.00)
-

2
2
-

-

165,000,000.00
10,000,000.00
(175,000,000.00)
-

175,000,000.00
70,000,000.00
(80,000,000.00)
165,000,000.00
165,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวนเป็ นเงินให้กยู้ มื ในรู ป
ตัว๋ สัญญาใช้เงินครบกําหนดเมื่อทวงถามและไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
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(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
Trade and other current payables
P2 Precision Co., Ltd.
Short-term borrowings
P2 Precision Co., Ltd.
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Accrued interest
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Loan from shareholder in subsidiary
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Accrued interest
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance

Separate
December
31, 2017

December
31, 2016

-

-

-

14,972,215.57

-

-

35,000,000.00
(35,000,000.00)
-

-

-

-

-

-

44,933,076.75
44,933,076.75

79,685,633.00
10,287,443.75
(45,040,000.00)
44,933,076.75

-

-

-

16,088,763.77
2,771,355.97
18,860,119.74

13,360,846.58
2,727,917.19
16,088,763.77

-

-

-
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
เงินกูย้ มื จากผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

-

-

14,972,215.57

-

-

35,000,000.00
(35,000,000.00)
-

-

-

-

-

-

44,933,076.75
44,933,076.75

79,685,633.00
10,287,443.75
(45,040,000.00)
44,933,076.75

-

-

-

16,088,763.77
2,771,355.97
18,860,119.74

13,360,846.58
2,727,917.19
16,088,763.77

-

-

-
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(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
Loan from a subsidiary’s director *
Beginning balance
9,791,627.79
Increase
6,170,000.00
Decrease
(15,961,627.79)
Ending balance
Accrued interest
Beginning balance
Increase
305,704.92
Decrease
(305,704.92)
Ending balance
* End of a subsidiary’s director on March 9, 2017
Loan from At Peak Co., Ltd.
Beginning balance
8,100,000.00
Increase
Decrease
Ending balance
8,100,000.00
Accrued interest
Beginning balance
233,679.46
Increase
546,750.01
Decrease
Ending balance
780,429.47
Total
72,673,625.96

Separate
December
31, 2017

December
31, 2016

9,791,627.79
9,791,627.79

-

-

-

-

-

8,100,000.00
8,100,000.00

-

-

233,679.46
233,679.46
79,147,147.77

-

-

As at December 31, 2017 and December 31, 2016, a subsidiary company had shot-term borrowings of the subsidiary
interest rate from 5.5 – 7.75% per annum, repayable at call.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินกูย้ มื จากกรรมการของบริ ษทั ย่อย *
ยอดคงเหลือต้นปี
9,791,627.79
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
6,170,000.00
จ่ายชําระระหว่างปี
(15,961,627.79)
ยอดคงเหลือปลายปี
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
305,704.92
จ่ายชําระระหว่างปี
(305,704.92)
ยอดคงเหลือปลายปี
* สิ้ นสุ ดการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
เงินกูย้ มื บริ ษทั แอทพีค จํากัด
ยอดคงเหลือต้นปี
8,100,000.00
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
8,100,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
233,679.46
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
546,750.01
จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
780,429.47
รวมทั้งสิ้ น
72,673,625.96

9,791,627.79
9,791,627.79

-

-

-

-

-

8,100,000.00
8,100,000.00

-

-

233,679.46
233,679.46
79,147,147.77

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาเงินกูย้ มื ระยะสั้น โดยมีการคิด
ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
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The significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:
Revenues and expenses with related parties.

Pricing Policy
Rental income
A2 Technologies Co., Ltd.
APCS Technologies Co., Ltd
Cost of service
P2 Precision Co., Ltd.

At cost
Agreement contract
Agreement contract
Same price and trade
conditions with outsider,
nearby market price

(Unit :Thousand Baht)
For the years ended December 31
Consolidated
Separate
2017
2016
2017
2016
-

-

24
12

24
-

-

-

97,416

84,632

Management remuneration.
(Unit : Baht)

Short-term benefits
Post-employment benefits
Long-term benefits
Total

For the years ended December 31
Consolidated
Separate
2017
2016
2017
2016
27,219,822.00
11,473,592.00
19,702,529.00
11,408,343.00
495,015.03
202,762.89
408,773.45
337,831.11
786.27
786.27
3,754.18
2,218.20
27,715,623.30
11,677,141.16
20,115,056.63
11,748,392.31
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการบัญชี ที่สําคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญสําหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดงั นี้
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา
รายได้ จากการให้ เช่ า
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จํากัด
ต้ นทุนค่ าบริการ
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด

(หน่วย : พันบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

24
12

24
-

ราคาและเงื่ อ นไขทางการค้ า
เดี ย วกัน กับ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยทัว่ ไป

-

-

97,416

84,632

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(หน่วย : บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
27,219,822.00
19,702,529.00
11,473,592.00
11,408,343.00
495,015.03
408,773.45
202,762.89
337,831.11
786.27
3,754.18
786.27
2,218.20
27,715,623.30
20,115,056.63
11,677,141.16
11,748,392.31
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Guarantee and others
Company
The Company's savings deposit of Baht 10 million is pledged as collateral for the issue of letter of bank guarantee
to A2 Technologies Co., Ltd. for the tender for the construction. The Company has not charged the fee between
related (Note 9 and Note 25.1).
The Company and Advance Web Studio Co., Ltd. (a shareholder of the Company at the rate of 22.12%) jointly
guaranteed a letter of guarantee of Baht 100.05 million to A2 Technology Co., Ltd. to issue a letter of guarantee for
the construction. without no charge between (Note 25.1) and Advance Web Studio Co., Ltd., lead 25,500,000
ordinary shares of Asia Precision Public Company Limited
Subsidiary
The loan under debt restructuring of Cholkij Sakol Co., Ltd. is guaranteed by A2 Technologies Co., Ltd. not
charged the fee between related (Note 17).
6.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Baht)

Cash on hand
Cash at banks - saving accounts
Cash at banks - current accounts
Cash at banks - fixed deposits 3 months
Total

Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
282,420.87
488,098.12
207,917,461.61
135,080,221.56
11,728,738.32
6,161,376.08
100,000,000.00
319,928,620.80
141,729,695.76

Separate
December
31, 2017
227,335.62
142,341,557.07
266,031.43
142,834,924.12

December
31, 2016
220,335.62
120,806,102.23
191,672.53
121,218,110.38

Savings have floating rates as set by the bank.
Fixed deposits carry interest at the rate of 0.80 per annum.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การคา้ ประกันหนีส้ ิ นระหว่ างกันและอื่นๆ
บริ ษทั
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของบริ ษทั จํานวน 10 ล้านบาท เป็ นหลักประกันวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน จํานวน 10
ล้านบาท เพื่อออกหนังสื อคํ้าประกันในนามบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด สําหรั บการประกวดราคารับงานก่อสร้าง
โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน (ตามหมายเหตุขอ้ 9 และหมายเหตุ 25.1)
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด (ผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั อัตราร้อยละ 22.12) ร่ วมคํ้าประกันวงเงินหนังสื อคํ้า
ประกัน จํานวน 100.05 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เพื่อออกหนังสื อคํ้าประกันสําหรั บงานก่อสร้าง
โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน (ตามหมายเหตุขอ้ 25.1) โดย บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด ได้นาํ หุ น้ สามัญของ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 25.50 ล้านหุ น้ ร่ วมคํ้าประกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้ค้ าํ ประกันหนี้ สินตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ให้แก่บริ ษทั ชลกิจ สากล จํากัด
โดยไม่มีค่าตอบแทนระหว่างกัน (ตามหมายเหตุขอ้ 17)
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินสดในมือ
282,420.87
488,098.12
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
207,917,461.61
135,080,221.56
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
11,728,738.32
6,161,376.08
เงินฝากธนาคารประจําไม่เกิน 3 เดือน
100,000,000.00
รวม
319,928,620.80
141,729,695.76

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
227,335.62
220,335.62
142,341,557.07
120,806,102.23
266,031.43
191,672.53
142,834,924.12
121,218,110.38

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด
เงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.8 ต่อปี
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7.

TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES

Trade receivables
Less allowance for doubtful accounts
Total trade receivables
Unbilled construction revenues (Note 26)
Other current receivables
– Other receivables – related parties
– Other receivables
– Accrued income
– Prepaid expenses
– Prepaid for contractor
– Withholding tax
– Advances
– Revenue Department - Receivable
– Others
Total trade and other current receivables

(Unit : Baht)

Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
262,688,427.66
226,416,270.90
262,688,427.66
226,416,270.90
30,573,802.77
5,695,840.37

Separate
December
December
31, 2017
31, 2016
171,225,067.40
172,487,658.31
171,225,067.40
172,487,658.31
-

56,100.00
3,164,552.61
3,079,801.17
3,344,724.15
551,836.63
3,299,085.33
2,928,961.93
46,998,864.59
309,687,292.25

7,065.00
872,246.79
11,207.23
164,768.16
1,275,497.40
2,330,784.58
173,555,851.98

2,944,201.41
5,030,936.86
1,707,013.81
103,800.00
3,556,004.01
2,425,284.90
21,463,081.36
247,879,352.26

Outstanding balances of receivable classified by ages are as follows:

Trade receivables
Not yet due receivables
Overdue :
Over 1 days to 30 days
Over 31 days to 90 days
Over 91 days to 180 days
Over 181 days to 365 days
Over 365 days
Total
Retention receivables to agreement*
Total
Less Allowance doubtful accounts
Net

Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016

5,665.00
1,053,203.60
9,419.62
1,509,620.55
2,577,908.77
175,065,567.08
(Unit : Baht)

December
31, 2017

Separate
December
31, 2016

144,762,087.19

172,447,126.69

128,470,238.63

118,518,514.10

63,665,693.98
37,555,967.09
245,983,748.26
16,704,679.40
262,688,427.66
262,688,427.66

33,038,790.80
18,383,197.25
2,349,929.22
197,226.94
226,416,270.90
226,416,270.90
226,416,270.90

38,545,411.68
4,209,417.09
171,225,067.40
171,225,067.40
171,225,067.40

33,038,790.80
18,383,197.25
2,349,929.22
197,226.94
172,487,658.31
172,487,658.31
172,487,658.31

*Warranty period contractual is not over 1 year.
The Company grants credit terms to its general customers for 30 – 90 days.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า
มูลค่าของงานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 26)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ลูกหนี้อื่น
- รายได้คา้ งรับ
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
- เงินทดรองจ่าย
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
- อื่นๆ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
262,688,427.66
226,416,270.90
262,688,427.66
226,416,270.90

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
171,225,067.40
172,487,658.31
171,225,067.40
172,487,658.31

30,573,802.77

5,695,840.37

-

-

56,100.00
3,164,552.61
3,079,801.17
3,344,724.15
551,836.63
3,299,085.33
2,928,961.93
46,998,864.59
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
309,687,292.25
ลูกหนี้การค้าแยกตามจํานวนวันที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

2,944,201.41
5,030,936.86
1,707,013.81
103,800.00
3,556,004.01
2,425,284.90
21,463,081.36
247,879,352.26

7,065.00
872,246.79
11,207.23
164,768.16
1,275,497.40
2,330,784.58
173,555,851.98

5,665.00
1,053,203.60
9,419.62
1,509,620.55
2,577,908.77
175,065,567.08

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 – 30 วัน
31 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
เกิน 365 วันขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา*
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

144,762,087.19

172,447,126.69

128,470,238.63

118,518,514.10

63,665,693.98
37,555,967.09
245,983,748.26
16,704,679.40
262,688,427.66
262,688,427.66

33,038,790.80
18,383,197.25
2,349,929.22
197,226.94
226,416,270.90
226,416,270.90
226,416,270.90

38,545,411.68
4,209,417.09
171,225,067.40
171,225,067.40
171,225,067.40

33,038,790.80
18,383,197.25
2,349,929.22
197,226.94
172,487,658.31
172,487,658.31
172,487,658.31

*ระยะเวลารับประกันตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 30 – 90 วัน
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8.

INVENTORIES
(Unit : Baht)

Raw materials and supplies
Good in transit
Work in process
Construction in progress (Note 26)
Finished goods
Total
Less Allowance for decline values

Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
49,678,680.61
52,956,872.50
218,041.68
102,194.40
42,532,685.06
34,336,414.43
4,326,386.59
22,376,398.47
20,317,503.09
119,132,192.41
107,712,984.42
(21,122,126.23)
(19,884,240.21)
98,010,066.18
87,828,744.21

Separate
December
December
31, 2017
31, 2016
45,855,269.82
47,986,479.61
218,041.68
102,194.40
39,685,396.75
31,240,124.89
22,376,398.47
20,317,503.09
108,135,106.72
99,646,301.99
(20,233,469.47) (19,070,794.71)
87,901,637.25
80,575,507.28

For the years ended December 31, 2017 and 2016, the movements of allowances for obsolete of inventories are as
follows :
(Unit : Baht)
Consolidated
Separate
2017
2016
2017
2016
Beginning balance as at January 1
19,884,240.21
16,787,628.75
19,070,794.71
16,309,233.19
Increase
3,668,220.82
5,469,514.50
3,420,323.11
5,101,124.31
Reversal/ Disposal during the period
(2,430,334.80)
(2,372,903.04)
(2,257,648.35)
(2,339,562.79)
Ending balance as at December 31
21,122,126.23
19,884,240.21
20,233,469.47
19,070,794.71
Allowances for obsolete of inventories was shown in cost of sale in statements of income.
9.

OTHER CURRENT ASSETS
(Unit : Baht)

Type
Guarantee
Saving accounts Credit line and letter of guarantee
Fixed deposits Credit line and letter of guarantee

Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
10,000,000.00
4,829,078.66
2,306,191.32
10,000,000.00
7,135,269.98

Separate
December
31, 2017
10,000,000.00
10,000,000.00

December
31, 2016
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8.

สิ นค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
งานระหว่างทํา
งานระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 26)
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
49,678,680.61
52,956,872.50
218,041.68
102,194.40
42,532,685.06
34,336,414.43
4,326,386.59
22,376,398.47
20,317,503.09
119,132,192.41
107,712,984.42
(21,122,126.23)
(19,884,240.21)
98,010,066.18
87,828,744.21

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
45,855,269.82
47,986,479.61
218,041.68
102,194.40
39,685,396.75
31,240,124.89
22,376,398.47
20,317,503.09
108,135,106.72
99,646,301.99
(20,233,469.47)
(19,070,794.71)
87,901,637.25
80,575,507.28

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตั้งเพิ่มขึ้น
โอนกลับ/จําหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
19,884,240.21
3,668,220.82
(2,430,334.80)
21,122,126.23

2559
16,787,628.75
5,469,514.50
(2,372,903.04)
19,884,240.21

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
19,070,794.71
16,309,233.19
3,420,323.11
5,101,124.31
(2,257,648.35)
(2,339,562.79)
20,233,469.47
19,070,794.71

ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือแสดงอยูใ่ นต้นทุนขาย ในงบกําไรขาดทุน
9.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์
ฝากประจํา

งบการเงินรวม
ภาระหลักประกัน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อคํ้าประกัน
10,000,000.00
4,829,078.66
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อคํ้าประกัน
2,306,191.32
10,000,000.00
7,135,269.98

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
10,000,000.00

-

10,000,000.00

-
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Company
The Company's savings deposit of Baht 10 million is pledged as collateral for the issue of letter of bank guarantee to
A2 Technologies Co., Ltd. for the tender for the construction. The Company has not charged the fee between related.
Subsidiary
The fixed deposit of a subsidiary is pledged as collateral for the loan from a financial institution.
In the year 2017, a subsidiary had entered into debt restructuring with a financial institution. (Note 17), the subsidiary
classified the fixed deposit to other non-current assets.
10. INVESMENTS IN SUBSIDIARIES
Investment in subsidiaries in the separate financial statements as at December 31, 2017 and December 31, 2016 which
are stated at cost are as follow:
(Unit :Thousand Baht)
Percentage of
Share capital
Paid share capital
shareholding
Cost
Dividend income
Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec 31, Dec. 31, Dec 31,
2017 2016
2017 2016
2017 2016
2017 2016
2017 2016
A2 Technologies Co., Ltd. 320,000 100,000 320,000 100,000
100
100 319,999 99,999
P2 Precision Co., Ltd.
150,000 40,000 150,000 40,000
100
100 149,999 39,999
Total
469,998 139,998
Investments in A2 Technologies Co., Ltd.
The board of directors meeting of the Asia Precision Company Limited no.5/2017, held on September 1, 2017, has
resolved to approve the Company increase its stake in A2 Technologies Company Limited, (a subsidiary of the Company
hold 100%) are as follows:
Amount
Par value
Share capital
Paid share
Paid share capital
A2 Technologies Co., Ltd. (Thousand Share) (Baht : Share) (Thousand Baht) (Baht : Share) (Thousand Baht)
Share capital
10,000
10.00
100,000
10.00
100,000
Add share capital
22,000
10.00
220,000
10.00
220,000
Total share capital
32,000
10.00
320,000
320,000
The Company has paid the increasing in share capital of A2 Technologies Co., Ltd at the full amount.
A2 Technologies Company Limited registered the change in its registered capital with the Ministry of Commerce on
September 5, 2017.
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บริ ษทั
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรั พย์ของบริ ษทั จํานวน 10 ล้านบาท เป็ นหลักประกันวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน จํานวน 10
ล้านบาท เพื่อออกหนังสื อคํ้าประกันในนามบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด สําหรับการประกวดราคารับงานก่อสร้าง โดยไม่
มีค่าตอบแทนระหว่างกัน
บริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กบั สถาบันการเงิน (ตามหมายเหตุ 17) บริ ษทั ย่อยจึงได้จดั ประเภท
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซึ่ งแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
สัดส่ วนร้อยละ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ของการลงทุน
ราคาทุน
เงินปันผลรับ
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2560
2559
2560
2559
2560 2559 2560 2559 2560 2559
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด 320,000 100,000 320,000 100,000
100
100 319,999 99,999
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด
150,000 40,000 150,000 40,000
100
100 149,999 39,999
รวม
469,998 139,998
เงินลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมตั ิให้
เพิ่ ม ทุ น ในบริ ษ ัท เอทู เทคโนโลยี จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท (บริ ษ ัท ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จํานวนหุน้
มูลค่าหุ น้ ละ ทุนจดทะเบียน เรี ยกชําระหุน้ ละ ทุนชําระแล้ว
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด
(พันหุน้ )
(บาทต่อหุ น้ )
(พันบาท)
(บาทต่อหุ น้ )
(พันบาท)
ทุนจดทะเบียน เดิม
10,000
10.00
100,000
10.00
100,000
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
22,000
10.00
220,000
10.00
220,000
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
32,000
10.00
320,000
320,000
บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิม่ ทุนของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด แล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
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The resolution from the board of directors meeting no. 1/2018 of Asia Precision Public Company Limited
(“the Company”), held on January 12, 2018, is for the Company to inject additional capital into A2 Technologies
CompanyLimited, a wholly-owned subsidiary of the Company. A2 Technologies Company Limited will increase its
registered capital from THB 320,000,000 (consisted of 32,000,000 ordinary shares with a value of THB 10per share) to
THB 500,000,000 (consisted of 50,000,000 ordinary shares with a value of THB 10 per share). This is an incremental of
THB 180,000,000 (consisted of 18,000,000 ordinary shares with a value of THB 10 per share). The objective of this
capital injection is to working capital and support business expansion. The subsidiary has received the entire paid-up
capital. The registered capital was increased with the Ministry of Commerce on January 30, 2018.
Investments in P2 Precision Co., Ltd.
The board of directors meeting of the Asia Precision Company Limited no.3/2017, held on 7 June 2017, has resolved to
approve the Company increase its stake in P2 Precision Company Limited, (a subsidiary of the Company hold 100%) are
as follows:
Amount
Par value
Share capital
Paid share
Paid share capital
P2 Precision Co., Ltd.
(Thousand Share) (Baht : Share) (Thousand Baht) (Baht : Share)
(Thousand Baht)
Share capital
4,000
10.00
40,000
10.00
40,000
Add share capital
10.00
11,000
10.00
110,000
110,000
Total share capital
15,000
10.00
150,000
150,000
The Company has paid the entire amount.
P2 Precision Company Limited registered the change in its registered capital with the Ministry of Commerce on June 28, 2017.
The following subsidiary has material non-controlling interests (NCI).

Name of subsidiary
Type of business
Cholkij Sakol Co., Ltd. Production and distribution
of raw water
Total

(Unit : Baht)
December 31, 2017
Comprehensive income
Ownership interests held by attributable to nonAccumulated nonNCI (percentage)
controlling interest
controlling interest
46.67

(12,204,828.36)
(12,204,828.36)

149,917,283.45
149,917,283.45
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิ ชนั่ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 320,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน
32,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 500,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ จํานวน
50,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท) โดยเพิ่มทุนอีก จํานวน 180,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 18,000,000 หุ น้
มูลค่าหุ ้นละ10 บาท) และวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุ รกิจ โดยบริ ษทั ย่อย
ได้รับชําระค่าหุ น้ เพิม่ ทุนแล้วทั้งจํานวน และจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
เงินลงทุนในบริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมตั ิให้
เพิ่มทุนในบริ ษทั พีทู พรี ซีชนั่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
จํานวนหุน้
มูลค่าหุ น้ ละ ทุนจดทะเบียน เรี ยกชําระหุน้ ละ ทุนชําระแล้ว
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด
(พันหุน้ )
(บาทต่อหุ น้ )
(พันบาท)
(บาทต่อหุ น้ )
(พันบาท)
ทุนจดทะเบียน เดิม
4,000
10.00
40,000
10.00
40,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
11,000
10.00
110,000
10.00
110,000
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
15,000
10.00
150,000
150,000
บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด แล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
บริ ษทั ย่อยมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2560
สัดส่ วนของความเป็ นเจ้าของและ กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ
สิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่ถือโดยส่ วนได้ จัดสรรสําหรับส่ วนได้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
ชื่อบริ ษทั ย่อย
ประเภทกิจการ
เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ร้อยละ) เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อํานาจควบคุมสะสม
บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด ผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ
46.67
(12,204,828.36)
149,917,283.45
รวม
(12,204,828.36)
149,917,283.45
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
The condensed movements in these items for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:
Building and
Cost
Balance as at January 1, 2016
Increase from investment in subsidiary
Purchase
Transfer in (out)
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2016
Purchase
Transfer in (out)
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2017
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2016
Increase from investment in subsidiary
Depreciation for the year
Transfer (in) out
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2016
Depreciation for the year
Transfer (in) out
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2017
Net book value as at December 31, 2016
Net book value as at December 31, 2017
Depreciation in statement of profit or loss for the year :
Ended December 31, 2016
Ended December 31, 2017

(Unit : Baht)
Consolidated

Furniture and Office
Equipment

Land
Improvement

Construction in
progress

Building
Improvement

Machinery and
Equipment

40,170,032.37
312,604,625.00
352,774,657.37
352,774,657.37

118,781,248.94
10,585,620.81
1,533,004.00
2,584,670.00
133,484,543.75
8,137,946.06
(1,389,470.00)
140,233,019.81

1,521,235,425.32
65,808,965.44
8,704,677.08
15,215,163.74
(2,386,691.20)
1,608,577,540.38
25,238,401.73
11,181,450.35
(60,213,317.83)
1,584,784,074.63

15,479,395.01
825,186.78
1,858,108.00
311,740.00
(374,957.92)
18,099,471.87
3,929,426.90
(84,000.00)
(6,100,666.60)
15,844,232.17

16,922,940.73
809,626.00
177,570.00
17,910,136.73
1,809,000.00
(809,626.00)
18,909,510.73

814,380.00
814,380.00

27,330,537.77
3,574,461.00
15,873,043.46
(24,250,558.15)
22,527,484.08
5,513,473.37
(11,097,450.35)
16,943,507.10

1,739,919,580.14
394,208,485.03
28,146,402.54
(6,138,984.41)
(2,761,649.12)
2,153,373,834.18
45,442,628.06
(809,626.00)
(67,703,454.43)
2,130,303,381.81

-

(50,121,759.44)
(151,620.81)
(3,866,442.18)
(54,139,822.43)
(3,838,782.17)
290,581.52
(57,688,023.08)

(882,683,552.13)
(1,747,045.03)
(133,015,572.28)
(32,415.12)
2,012,954.23
(1,015,465,630.33)
(124,286,672.75)
55,198,608.74
(1,084,553,694.34)

(12,762,755.49)
(144,461.92)
(1,764,349.97)
297,357.97
(14,374,209.41)
(1,691,237.10)
5,204,552.03
(10,860,894.48)

(15,222,381.05)
(291,034.30)
(285,995.68)
(15,799,411.03)
(560,125.78)
471,911.95
(15,887,624.86)

(45,069.74)
(45,069.74)

-

(960,790,448.11)
(2,334,162.06)
(138,932,360.11)
(32,415.12)
2,310,312.20
(1,099,779,073.20)
(130,421,887.54)
471,911.95
60,693,742.29
(1,169,035,306.50)

352,774,657.37
352,774,657.37

79,344,721.32
82,544,996.73

593,111,910.05
500,230,380.29

3,725,262.46
4,983,337.69

2,110,725.70
3,021,885.87

769,310.26

22,527,484.08
16,943,507.10

1,053,594,760.98
961,268,075.31

Land

Motor Vehicles

Total

138,932,360.11
130,421,887.54
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิม่
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(โอนเข้า) โอนออก
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(โอนเข้า) โอนออก
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

40,170,032.37
312,604,625.00
352,774,657.37
352,774,657.37

118,781,248.94
10,585,620.81
1,533,004.00
2,584,670.00
133,484,543.75
8,137,946.06
(1,389,470.00)
140,233,019.81

1,521,235,425.32
65,808,965.44
8,704,677.08
15,215,163.74
(2,386,691.20)
1,608,577,540.38
25,238,401.73
11,181,450.35
(60,213,317.83)
1,584,784,074.63

15,479,395.01
825,186.78
1,858,108.00
311,740.00
(374,957.92)
18,099,471.87
3,929,426.90
(84,000.00)
(6,100,666.60)
15,844,232.17

16,922,940.73
809,626.00
177,570.00
17,910,136.73
1,809,000.00
(809,626.00)
18,909,510.73

814,380.00
814,380.00

27,330,537.77
3,574,461.00
15,873,043.46
(24,250,558.15)
22,527,484.08
5,513,473.37
(11,097,450.35)
16,943,507.10

1,739,919,580.14
394,208,485.03
28,146,402.54
(6,138,984.41)
(2,761,649.12)
2,153,373,834.18
45,442,628.06
(809,626.00)
(67,703,454.43)
2,130,303,381.81

-

(50,121,759.44)
(151,620.81)
(3,866,442.18)
(54,139,822.43)
(3,838,782.17)
290,581.52
(57,688,023.08)

(882,683,552.13)
(1,747,045.03)
(133,015,572.28)
(32,415.12)
2,012,954.23
(1,015,465,630.33)
(124,286,672.75)
55,198,608.74
(1,084,553,694.34)

(12,762,755.49)
(144,461.92)
(1,764,349.97)
297,357.97
(14,374,209.41)
(1,691,237.10)
5,204,552.03
(10,860,894.48)

(15,222,381.05)
(291,034.30)
(285,995.68)
(15,799,411.03)
(560,125.78)
471,911.95
(15,887,624.86)

(45,069.74)
(45,069.74)

-

(960,790,448.11)
(2,334,162.06)
(138,932,360.11)
(32,415.12)
2,310,312.20
(1,099,779,073.20)
(130,421,887.54)
471,911.95
60,693,742.29
(1,169,035,306.50)

352,774,657.37
352,774,657.37

79,344,721.32
82,544,996.73

593,111,910.05
500,230,380.29

3,725,262.46
4,983,337.69

2,110,725.70
3,021,885.87

769,310.26

22,527,484.08
16,943,507.10

1,053,594,760.98
961,268,075.31

ค่ าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

138,932,360.11
130,421,887.54
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Building and
Cost
Balance as at January 1, 2016
Purchase
Transfer in (out)
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2016
Purchase
Transfer in (out)
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2017
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2016
Depreciation for the year
Transfer (in) out
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2016
Depreciation for the year
Transfer (in) out
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2017
Net book value as at December 31, 2016
Net book value as at December 31, 2017
Depreciation in statement of profit or loss for the year
Ended December 31, 2016
Ended December 31, 2017

(Unit : Baht)
Separate
Furniture and Office
Equipment

Construction in
progress

Building
Improvement

Machinery and
Equipment

40,170,032.37
40,170,032.37
40,170,032.37

110,740,521.09
186,124.00
110,926,645.09
2,325,136.67
(139,040.00)
113,112,741.76

1,341,296,162.12
8,336,767.08
8,848,454.56
(2,386,691.20)
1,356,094,692.56
21,857,417.44
11,097,450.35
(54,189,835.18)
1,334,859,725.17

14,558,952.01
182,822.43
(374,957.92)
14,366,816.52
785,812.16
(4,694,178.96)
10,458,449.72

16,922,940.73
177,570.00
17,100,510.73
17,100,510.73

27,330,537.77
10,184,385.28
(14,987,438.97)
22,527,484.08
5,200,843.37
(11,097,450.35)
16,630,877.10

1,551,019,146.09
19,067,668.79
(6,138,984.41)
(2,761,649.12)
1,561,186,181.35
30,169,209.64
(59,023,054.14)
1,532,332,336.85

-

(49,408,611.73)
(3,144,519.45)
(52,553,131.18)
(3,008,378.39)
139,039.00
(55,422,470.57)

(722,323,146.45)
(125,465,972.21)
(32,415.12)
2,012,954.23
(845,808,579.55)
(118,210,234.19)
49,312,131.09
(914,706,682.65)

(12,316,724.35)
(1,107,000.16)
297,357.97
(13,126,366.54)
(774,052.37)
4,688,200.05
(9,212,218.86)

(15,222,381.05)
(155,026.42)
(15,377,407.47)
(178,154.56)
(15,555,562.03)

-

(799,270,863.58)
(129,872,518.24)
(32,415.12)
2,310,312.20
(926,865,484.74)
(122,170,819.51)
54,139,370.14
(994,896,934.11)

40,170,032.37
40,170,032.37

58,373,513.91
57,690,271.19

510,286,113.01
420,153,042.52

1,240,449.98
1,246,230.86

1,723,103.26
1,544,948.70

22,527,484.08
16,630,877.10

634,320,696.61
537,435,402.74

Land

Motor Vehicles

Total

129,872,518.24
122,170,819.51

33

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(โอนเข้า) โอนออก
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(โอนเข้า) โอนออก
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาทีอ่ ยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

40,170,032.37
40,170,032.37
40,170,032.37

110,740,521.09
186,124.00
110,926,645.09
2,325,136.67
(139,040.00)
113,112,741.76

1,341,296,162.12
8,336,767.08
8,848,454.56
(2,386,691.20)
1,356,094,692.56
21,857,417.44
11,097,450.35
(54,189,835.18)
1,334,859,725.17

14,558,952.01
182,822.43
(374,957.92)
14,366,816.52
785,812.16
(4,694,178.96)
10,458,449.72

16,922,940.73
177,570.00
17,100,510.73
17,100,510.73

27,330,537.77
10,184,385.28
(14,987,438.97)
22,527,484.08
5,200,843.37
(11,097,450.35)
16,630,877.10

1,551,019,146.09
19,067,668.79
(6,138,984.41)
(2,761,649.12)
1,561,186,181.35
30,169,209.64
(59,023,054.14)
1,532,332,336.85

-

(49,408,611.73)
(3,144,519.45)
(52,553,131.18)
(3,008,378.39)
139,039.00
(55,422,470.57)

(722,323,146.45)
(125,465,972.21)
(32,415.12)
2,012,954.23
(845,808,579.55)
(118,210,234.19)
49,312,131.09
(914,706,682.65)

(12,316,724.35)
(1,107,000.16)
297,357.97
(13,126,366.54)
(774,052.37)
4,688,200.05
(9,212,218.86)

(15,222,381.05)
(155,026.42)
(15,377,407.47)
(178,154.56)
(15,555,562.03)

-

(799,270,863.58)
(129,872,518.24)
(32,415.12)
2,310,312.20
(926,865,484.74)
(122,170,819.51)
54,139,370.14
(994,896,934.11)

40,170,032.37
40,170,032.37

58,373,513.91
57,690,271.19

510,286,113.01
420,153,042.52

1,240,449.98
1,246,230.86

1,723,103.26
1,544,948.70

22,527,484.08
16,630,877.10

634,320,696.61
537,435,402.74
129,872,518.24
122,170,819.51
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The Group had land with structures thereon and machineries at net book value as at December 31, 2017 and
December 31, 2016, of Baht 321.87 million and Baht 337.00 million, respectively are used as collateral and as at
December 31, 2016, the Company prepared memorandum of non-obligation (Negative Pledge) with a commercial bank
as guarantee for both short-term and long-term facilities.
As at December 31, 2017 and December 31, 2016 certain plant and equipment items have been fully depreciated but are
still in use. The historical cost of those assets in the consolidate financial statements are Baht 315.70 million and Baht
241.25 million, respectively and in the separate financial statements are Baht 262.09 million and Baht 187.68 million,
respectively.
12. OTHER INTANGILBLE ASSETS
The condensed movements for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:
Consolidated
Computer program
Cost
Balance as at January 1, 2016
Increase during the year
Balance as at December 31, 2016
Increase during the year
Balance as at December 31, 2017
Accumulated amortization
Balance as at January 1, 2016
Amortization charge
Balance as at December 31, 2016
Amortization charge
Balance as at December 31, 2017

(Unit : Baht)
Separate
Computer program

11,590,068.52
61,350.00
11,651,418.52
262,904.77
11,914,323.29

11,556,068.52
11,556,068.52
11,556,068.52

(10,728,528.81)
(422,519.80)
(11,151,048.61)
(364,642.32)
(11,515,690.93)

(10,706,643.08)
(415,426.20)
(11,122,069.28)
(310,208.99)
(11,432,278.27)

Net book value as at December 31, 2016
Net book value as at December 31, 2017

500,369.91
398,632.36

433,999.24
123,790.25

The amortization expense in statement of profit
or loss for the year :
Ended December 31, 2016
Ended December 31, 2017

422,519.80
364,642.32

415,426.20
310,208.99
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จํานวน 321.87 ล้านบาท และ 337.00 ล้านบาท ตามลําดับ ไปคํ้าประกันสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์ และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําบันทึกข้อตกลงการไม่ก่อภาระผูกพัน (Negative Pledge) กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเพื่อเป็ นหลัก ประกัน
สิ นเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ของงบการเงิ น รวมมี จ ํา นวน 315.70 ล้า นบาท และ 241.25 ล้า นบาท ตามลํา ดับ และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การมี จ ํา นวน
262.09 ล้านบาท และ 187.68 ล้านบาท ตามลําดับ
12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น
รายการเคลื่อนไหวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

11,590,068.52
61,350.00
11,651,418.52
262,904.77
11,914,323.29

11,556,068.52
11,556,068.52
11,556,068.52

(10,728,528.81)
(422,519.80)
(11,151,048.61)
(364,642.32)
(11,515,690.93)

(10,706,643.08)
(415,426.20)
(11,122,069.28)
(310,208.99)
(11,432,278.27)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

500,369.91
398,632.36

433,999.24
123,790.25

ค่ าตัดจาหน่ ายที่อยู่ในกาไรขาดทุนสาหรับปี :
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

422,519.80
364,642.32

415,426.20
310,208.99

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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13. DEFERRED TAX
Deferred tax as at December 31, 2017 and 2016 are as follows:
(Unit : Baht)

Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Deferred tax assets – net

For the years ended December 31,
Consolidated
2017
2016
2017
5,765,846.15
(38,228,857.37)
(39,409,324.75)
(38,228,857.37)
(33,643,478.60)

Separate
2016
-

-

Movements in deferred tax assets and deferred tax liabilities during the years 2017 and 2016 are as follows:
(Unit : Baht)

January 1,
2017
Deferred tax assets :
Deferred revenue – accounting
Total

Consolidated
(Charged) / credited to:
Other
comprehensive
Profit or loss
income
Equity

5,765,846.15 (5,765,846.15)
5,765,846.15 (5,765,846.15)

Deferred tax liabilities :
Additions from asset revaluation at the
acquisition date.
(39,409,324.75)
Total
(39,409,324.75)

-

-

December 31,
2017
-

-

- 1,180,467.38 (38,228,857.37)
- 1,180,467.38 (38,228,857.37)
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วันที่ 31 ธันวาคม 2560
13. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
5,765,846.15
(38,228,857.37) (39,409,324.75)
(38,228,857.37) (33,643,478.60)
-

-

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 และ
2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ส่ วนของผูถ้ ือ
ณ วันที่ 31
มกราคม 2560
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
หุน้
ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
รายได้รอการรับรู ้ทางบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
ส่ วนเพิ่มจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันซื้ อ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5,765,846.15 (5,765,846.15)
5,765,846.15 (5,765,846.15)

(39,409,324.75)
(39,409,324.75)

-

-

-

-

- 1,180,467.38 (38,228,857.37)
- 1,180,467.38 (38,228,857.37)
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(Unit : Baht)
Consolidated
(Charged) / credited to:
Other
comprehensive
Profit or loss
income
Equity

January 1,
2016
Deferred tax assets :
Deferred revenue – accounting
Total

-

5,765,846.15
5,765,846.15

Deferred tax liabilities :
Additions from asset revaluation at the
acquisition date.
Total

-

-

-

December 31,
2016
-

5,765,846.15
5,765,846.15

- (39,409,324.75) (39,409,324.75)
- (39,409,324.75) (39,409,324.75)

Income tax recognized in the statement of income
Income tax expenses for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:
(Unit : Baht)
For the years ended December 31,
Consolidated
Separate
2017
2016
2017
Current tax :
Income tax expenses for the year
Deferred income tax :
Expenses (income), deferred income tax
on temporary differences and reversals
of temporary differences.

2016

10,141,423.83

11,411,173.92

-

-

5,765,846.15
15,907,269.98

(5,765,846.15)
5,645,327.77

-

-
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ส่ วนของผูถ้ ือ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
หุน้

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
รายได้รอการรับรู ้ทางบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

-

5,765,846.15
5,765,846.15

หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
ส่ วนเพิ่มจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันซื้ อ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

-

-

-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
-

5,765,846.15
5,765,846.15

- (39,409,324.75) (39,409,324.75)
- (39,409,324.75) (39,409,324.75)

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังนี้
งบการเงินรวม
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
การเกิ ด ผลแตกต่ า งชั่ ว คราวและการกลั บ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

10,141,423.83

11,411,173.92

-

-

5,765,846.15
15,907,269.98

(5,765,846.15)
5,645,327.77

-

-
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Reconciliation of effective tax rate
(Unit : Baht)
Consolidated

Profit (loss) before tax
Tax rate
Current income tax expense as tax rate
Tax implications for:
Non – deductible expenses by the revenue code
Non – taxable income / Deductible expenses
Inter – company transactions
Benefit from taxable loss
Benefit of Non – taxable for promoted operation
Net loss in current year, not recognized as deferred tax
Total
Income tax expense

Promoted operation
2017
2016
34,634,049.05
41,956,435.48
20%
20%
6,926,809.81
8,391,287.10

Non – promoted operation
2017
2016
117,454,457.99
10,641,920.67
20%
20%
23,490,891.60
2,128,384.13

289,406.64
(98,147.21)
(7,118,069.24)
(6,926,809.81)
-

800,805.78
(99,862.59)
926,171.00
(13,807,972.54)
4,597,236.73
(7,583,621.62)
15,907,269.98

263,226.27
(8,654,513.37)
(8,391,287.10)
-

2,113,475.92
(28,000.00)
366,907.40
(1,368,610.76)
2,433,171.07
3,516,943.63
5,645,327.76

(Unit : Baht)
Separate

Profit (loss) before tax
Tax rate
Current income tax expense as tax rate
Tax implications for:
Non – deductible expenses by the revenue code
Non – taxable income / Deductible expenses
Benefit from taxable loss
Benefit of Non – taxable for promoted operation
Net loss in current year, not recognized as deferred tax
Total
Income tax expense

Promoted operation
2017
2016
41,956,435.48
34,634,049.05
20%
20%
8,391,287.10
6,926,809.81
289,406.64
(98,147.21)
(7,118,069.24)
(6,926,809.81)
-

263,226.27
(8,654,513.37)
(8,391,287.10)
-

Non – promoted operation
2017
2016
1,171,298.36
67,848,246.19
20%
20%
234,259.67
13,569,649.24
311,185.89
(72,862.59)
(13,807,972.54)
(13,569,649.24)
-

50,287.30
(284,546.97)
(234,259.67)
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ไม่ถือเป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
ภาษีเงินได้กาํ ไรระหว่างกัน
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา
ผลประโยชน์จากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ ไม่รับรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอตัด
บัญชี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
2560
2559
34,634,049.05
41,956,435.48
20%
20%
6,926,809.81
8,391,287.10

กิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
2560
2559
117,454,457.99
10,641,920.67
20%
20%
23,490,891.60
2,128,384.13

289,406.64
(98,147.21)
-

263,226.27
-

800,805.78
(99,862.59)
926,171.00
(13,807,972.54)

2,113,475.92
(28,000.00)
366,907.40
(1,368,610.76)

(7,118,069.24)

(8,654,513.37)

-

-

(6,926,809.81)
-

(8,391,287.10)
-

4,597,236.73
(7,583,621.62)
15,907,269.98

2,433,171.07
3,516,943.63
5,645,327.76

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ที่ไม่ถือเป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา
ผลประโยชน์จากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
2560
2559
34,634,049.05
41,956,435.48
20%
20%
6,926,809.81
8,391,287.10

กิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
2560
2559
67,848,246.19
1,171,298.36
20%
20%
13,569,649.24
234,259.67

289,406.64
(98,147.21)
-

263,226.27
-

311,185.89
(72,862.59)
(13,807,972.54)

50,287.30
(284,546.97)

(7,118,069.24)

(8,654,513.37)

-

-

(6,926,809.81)
-

(8,391,287.10)
-

(13,569,649.24)
-

(234,259.67)
-
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Income tax reduction
According to Royal Decree No. 577 B.E. 2557 dated November 10, 2014, the corporate income tax rate were at 20 % on
net profit for the accounting periods beginning on January 1, 2015 to December 31, 2015. According to Act No. 42 B.E.
2559 dated March 3, 2016, the corporate income tax rate will be continue at 20 % on net profit for the accounting
periods beginning on January 1, 2016.
Deferred tax assets (liabilities) arising from temporary differences and unused tax losses that have not been recognized in
the financial statements were as follows :
(Unit : Baht)
Consolidated
Separate
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
2017
2016
2017
2016
Loss carry forward
Employee benefit obligations
Deferred tax assets - Net

24,634,185.77
1,964,774.81
26,598,960.58

36,998,288.84
1,544,304.11
38,542,592.95

11,707,256.49
1,805,837.41
13,513,093.90

25,515,229.02
1,531,246.86
27,046,475.88

As at December 31, 2017 and 2016, The consolidated financial statement have deductible temporary differences totaling
Baht 26.60 million and 38.54 million respectively, (Separate: Baht 13.51 million and 27.05 million respectively). On
which deferred tax assets have not been recognized as the Company’s management considers that there is uncertainty
whether the Company will have sufficient future taxable income to utilize such items and/or they might not be used to
offset taxable income in the future.
As at December 31, 2017 and 2016, the Group had temporary differences mainly arising from the unutilized tax losses
carry forward which have not been recognized as deferred tax assets in the statement of financial position as following:
(Unit : Baht)
For the years ended December 31,
Consolidated
Separate
2017
2016
2017
2016
Unutilized tax losses
Non – Promoted operation
Expired in next 2 – 5 year
64,634,646.42
63,428,435.95
6,013,136.81
Promoted operation
Expired in next 1 – 8 year
58,536,282.43
121,563,008.31
58,536,282.43 121,563,008.31
Total
123,170,928.85
184,991,444.26
58,536,282.43 127,576,145.12
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ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรั ษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2557 ให้จดั เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิ น 31 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรั ษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลง
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้จดั เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ผลขาดทุนสะสม
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

24,634,185.77
1,964,774.81
26,598,960.58

36,998,288.84
1,544,304.11
38,542,592.95

11,707,256.49
1,805,837.41
13,513,093.90

25,515,229.02
1,531,246.86
27,046,475.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีของบริ ษทั ย่อยบางแห่ ง จํานวน 26.60 ล้านบาท และ 38.54 ล้านบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะของบริ ษทั จํานวน
13.51 ล้านบาท และ 27.05 ล้านบาท ตามลําดับ) เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริ ษทั
จะมีกาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรื อว่าอาจไม่ได้ใช้เป็ นรายการหักทางภาษีใน
อนาคต
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ซึ่ งไม่ได้นาํ ไปรวมในการคํานวณสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู ้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทยี่ งั ไม่ ได้ ใช้
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
หมดอายุในอีก 2-5 ปี
64,634,646.42
63,428,435.95
6,013,136.81
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
หมดอายุในอีก 1-8 ปี
58,536,282.43
121,563,008.31
58,536,282.43 121,563,008.31
รวม
123,170,928.85
184,991,444.26
58,536,282.43 127,576,145.12
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14. OTHER NON-CURRENT ASSETS
(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
Deposits at financial institution with commitment
Type
Guarantee
– Saving accounts Credit line
– Fixed deposits Credit line and letter of
guarantee
Other non-current assets

Separate
December
31, 2017

December
31, 2016

518,056.99

-

-

-

8,082,426.69
8,600,483.68
10,080,744.12
18,681,227.80

2,138,647.95
2,138,647.95

1,059,886.88
1,059,886.88

1,134,915.26
1,134,915.26

15. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION

Bank overdrafts
Promissory note from financial
Total

Interest rate (% p.a.)
December December
31, 2017
31, 2016
MOR
MOR
3.80
-

(Unit : Baht)
Consolidated
Separate
December
December
December
December
31, 2017
31, 2016
31, 2017
31, 2016
4,972,599.48 12,819,131.26
- 7,822,287.05
15,000,000.00
- 15,000,000.00
19,972,599.48 12,819,131.26 15,000,000.00 7,822,287.05

As at December 31, 2017 and 2016, The Company and its subsidiaries have credit line of bank overdrafts from
financial institutions of Baht 37 million and Baht 100 million, respectively. (Separate financial statement: Baht 32
million and Baht 95 million respectively)
Bank overdrafts and short – term loans from financial institution (promissory note) is guaranteed by property and
machinery of the Company and its subsidiaries. (Note 11)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
14. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
ประเภทเงินฝาก
ภาระหลักประกัน
– ออมทรัพย์ วงเงินกูย้ มื
– ฝากประจํา วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

518,056.99

-

-

-

8,082,426.69
8,600,483.68
10,080,744.12
18,681,227.80

2,138,647.95
2,138,647.95

1,059,886.88
1,059,886.88

1,134,915.26
1,134,915.26

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

(หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
MOR
MOR
4,972,599.48 12,819,131.26
- 7,822,287.05
3.80
15,000,000.00
- 15,000,000.00
19,972,599.48 12,819,131.26 15,000,000.00 7,822,287.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ ง จํานวน 37 ล้านบาท
และจํานวน 100 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 32 ล้านบาท และ 95 ล้านบาท ตามลําดับ)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตัว๋ สัญญาใช้เงิน) คํ้าประกัน โดยที่ดินและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
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16. TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES
(Unit : Baht)

Trade payable – Relate parties
Trade payable – Other parties
Retention payables
Asset payable – Other parties
Cash advance received of contract
Other current payable
– Other payable
– Withholding tax payables
– Revenue department payables
– Accrued expenses
– Undue output tax
– Short-term employee benefits
– Other
Total trade and other current payables

Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
119,174,156.76
100,105,695.91
11,059,261.54
24,246.61
436,160.00
3,577,113.62
8,471,621.71
5,473,932.35
1,119,365.34
3,237,647.29
817,323.04
4,890,754.82
16,936,569.03
824,625.42
172,441,417.30

7,463,538.23
676,107.83
1,420,180.57
1,372,597.72
3,528,040.08
13,016,281.87
821,625.42
132,005,427.86

Separate
December
31, 2017
93,771,725.39
436,160.00
-

December
31, 2016
14,972,215.57
86,191,729.68
542,504.34
-

4,323,148.99
1,063,016.88
1,413,865.50
336,738.79
14,409,656.89
821,565.42
116,575,877.86

5,314,976.40
624,830.90
915,535.19
912,363.55
11,269,498.53
821,565.42
121,565,219.58

17. LONG – TERM BORROWINGS
(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2017
31, 2016
Long – term borrowings
Long – term borrowings from financial institutions
Finance lease liabilities
Current portion of long – term liabilities
Long – term borrowings from financial institutions
Finance lease liabilities

Separate
December
31, 2017

December
31, 2016

85,701,768.57
1,432,182.16
87,133,950.73

87,600,000.00
571,325.38
88,171,325.38

-

-

(8,100,000.00)
(374,445.06)
(8,474,445.06)
78,659,505.67

(87,600,000.00)
(263,466.72)
(87,863,466.72)
307,858.66

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ – กิจการอื่น
เงินสดรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
– เจ้าหนี้อื่น
– ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย รอนําส่ ง
– เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
– ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
– ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนด
– ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
– อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
119,174,156.76 100,105,695.91
11,059,261.54
24,246.61
436,160.00
3,577,113.62
8,471,621.71
5,473,932.35
1,119,365.34
3,237,647.29
817,323.04
4,890,754.82
16,936,569.03
824,625.42
172,441,417.30

7,463,538.23
676,107.83
1,420,180.57
1,372,597.72
3,528,040.08
13,016,281.87
821,625.42
132,005,427.86

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
14,972,215.57
93,771,725.39
86,191,729.68
436,160.00
542,504.34
4,323,148.99
1,063,016.88
1,413,865.50
336,738.79
14,409,656.89
821,565.42
116,575,877.86

5,314,976.40
624,830.90
915,535.19
912,363.55
11,269,498.53
821,565.42
121,565,219.58

17. เงินกู้ยืมระยะยาว
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

85,701,768.57
1,432,182.16
87,133,950.73

87,600,000.00
571,325.38
88,171,325.38

-

-

ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(8,100,000.00)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(374,445.06)
(8,474,445.06)
78,659,505.67

(87,600,000.00)
(263,466.72)
(87,863,466.72)
307,858.66

-
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Long – term borrowings from financial institutions
The condensed movements for the years ended December 31, 2017 are as follows:

Net book value as at January 1, 2017
Increase
Decrease
Net book value as at December 31, 2017

Credit
limit
1

Consolidated
87,600,000.00
(1,898,231.43)
85,701,768.57

(Unit : Baht)
Separate
-

Long-term loan has detail of interest and repayment term which can be summarized as follows:
Credit limit
(Unit : Million Baht)
December
December
31, 2017
31, 2016
Period
Interest rate
Amount (Per Installments)
210
210
September 2017 to
MLR p.a.
- Shall monthly repay at least 900,000
December 2024
Baht from January 2018 to July 2020
- Shall monthly repay from at least
900,000 Baht November 2018 to
December 2020
- Shall monthly repay at least1,500,000
Baht from January 2021 to July 2022
- Shall monthly repay from at least
1,500,000 Baht November 2021 to
December 2022
- Shall monthly repay at least 2,000,000
Baht from January 2023 to July 2024
- Shall monthly repay from at least
2,000,000 Baht November 2023 to
December 2024 and remaining debts
must be repaid within December 2024.

The long-term borrowings of Baht 210 million represent loans of a subsidiary which have the following securities:
1. Mortgage of its land subsidiaries. (Note 11)
2. Pledge of its deposit subsidiaries. (Note 14)
3. Guarantee by the director of the subsidiary.
4. Assign the right of receipt from Eastern Water Resources Development and Management PLC. (EASTW)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
87,600,000.00
(1,898,231.43)
85,701,768.57

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

เงินกูย้ ืมระยะยาวมีรายละเอียด อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาชําระคืนสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

วงเงิน
1

วงเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
210
210

ระยะเวลา

กันยายน 2560 – ธันวาคม 2567

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MLR ต่อปี

-

-

-

-

-

-

การชําระหนี้
ชําระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2561
- 2563 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละ 900,000 บาท
ชําระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561
- 2563 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละ 900,000 บาท
ชําระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2564
- 2565 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละ 1,500,000 บาท
ชําระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564
- 2565 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละ 1,500,000 บาท
ชําระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2566
- 2567 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละ 2,000,000 บาท
ชําระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566
- 2567 ผ่อนชําระเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
กว่าเดือนละ 2,000,000 บาท และ
ต้องชําระหนี้ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จ
สิ้ นภายในเดือนธันวาคม 2567
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The borrowings agreement contains certain covenants regarding the dividend payment, maintaining the financial
ratio, the lending to the related parties, additional borrowing and maintaining the shareholders structures.
On September 19, 2016, the subsidiary requested to change the terms with the financial institution by requesting the
offsetting of its pledged deposits of Baht 100 million against the outstanding borrowings. The balance of remaining
outstanding principal of Baht 87.6 million will be repayable within 8 years. Currently, it is under the consideration of the
financial institution.
However, on October 11 and 12, 2016, the financial institution already offset the pledged deposit against borrowings of
Baht 98.2 million. Currently, it is under the consideration of the financial institution.
On September 28, 2017, a subsidiary has entered into a debt restructuring agreement with a financial institution.
The subsidiary shall monthly repay from January 2018 to December 2024 with the interest at the rate of MLR. The
loan is guaranteed by A2 Technology Co., Ltd. not charged the fee between related.
Under the term of the agreement, the subsidiary shall comply to the conditions as follow :
1. No decreasing in share capital or merge with other company or establised new company to run its operation
without acceptance by bank.
2. No direct indirect dividend payment to any shareholder without acceptance by bank.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงิน 210 ล้านบาท เป็ นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีหลักประกันการกูย้ ืมดังนี้
1. จดจํานองที่ดินของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
2. เงินฝากประจําของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 14)
3. กรรมการของบริ ษทั ย่อยร่ วมคํ้าประกัน
4. มอบอํานาจการรับเงินจากบริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
สัญ ญาเงินกูย้ ืม ข้างต้นมีข อ้ กําหนดบางประการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเกี่ย วกับ การจ่ายเงินปั นผล การรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
การให้บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันกูย้ ืมเงิน การก่อหนี้ สินเพิ่มและการรั กษาโครงสร้ างผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมให้แก่สถาบันการเงิน โดยนําเงินฝาก
ประจํา จํานวน 100 ล้านบาท ซึ่ งจํานําไว้เป็ นหลักประกันกับ สถาบันการเงินตัดชําระเงินต้นทั้งจํานวน และเงินกูย้ ืมคงเหลือ
จํานวน 87.6 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยจะดําเนิ นการจ่ายชําระคืนให้แก่สถาบันการเงินเป็ นระยะเวลา 8 ปี โดยบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่าง
การรอผลการพิจารณาจากสถาบันการเงิ นในการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
อย่า งไรก็ดี สถาบัน การเงิน ได้มีก ารนํา เงิน ฝากไปหัก จากเงิน กู ย้ ืม ระยะยาวเป็ นจํา นวน 98.2 ล้า นบาท เมื่อ วัน ที่ 11 และ 12
ตุลาคม 2559 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการรอผลการพิจารณาจากสถาบันการเงิ น
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กบั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยบริ ษทั ย่อยจะต้อง
ชําระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ MLR และให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จํากัด คํ้าประกันเงินกูย้ ืม โดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยมระหว่างกัน
ภายใต้สัญญาปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ ดงั กล่าว บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรื อเข้าควบกับนิ ติบุคคลอื่น หรื อจัดตั้งนิ ติบุคคลอื่นเพื่อดําเนิ นงานแทน หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอื่น
ด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคารก่อน
2. ไม่จ่ายเงินปั นผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรื อประจําปี หรื อแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่วา่ รายใด
รายหนึ่ งหรื อทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากธนาคาร
ก่อน
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18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
Movements of the present value of employee benefits obligation and employee benefit expenses for the year ended
December 31, 2017 and 2016 included in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as
follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
For the years ended
December 31, 2017
December 31, 2016
Other longterm
Other long-term
Severance
employees
Severance
employees
benefits
benefits
Total
benefits
benefits
Total
Employee benefits obligation at
beginning of years
5,839,234.54 2,536,011.05 8,375,245.59
6,525,202.89
2,219,798.42
8,745,001.31
Increase from investment in
subsidiaries
129,826.00
129,826.00
Amounts recognized in profit or loss:
858,053.43
452,329.08 1,310,382.51
1,055,757.73
401,761.40
1,457,519.13
Current service cost
212,555.33
59,323.04
271,878.37
385,788.50
56,288.34
442,076.84
Interest cost
Measurements of the other
long-term benefit
386,409.83
386,409.83
588,162.90
588,162.90
Recognized in other comprehensive income:
(Gain) loss from actuarial
assumptions
1,320,340.72
- 1,320,340.72
(331,720.61)
(331,720.61)
(305,049.00) (685,000.00) (990,049.00)
(1,925,619.98)
(730,000.00) (2,655,619.98)
Benefits paid during the years
Employee benefits obligation at
7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02
5,839,234.53
2,536,011.06
8,375,245.59
ending of years
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

31 ธันวาคม 2560
เงินชดเชยเมื่อ ผลประโยชน์
ออกจากงาน
ระยะยาวอื่น
5,839,234.54
2,536,011.05
-

รวม
8,375,245.59
-

31 ธันวาคม 2559
เงินชดเชยเมื่อ
ผลประโยชน์
ออกจากงาน
ระยะยาวอื่น
6,525,202.89
2,219,798.42
129,826.00
-

รวม
8,745,001.31
129,826.00

858,053.43
212,555.33

452,329.08
59,323.04

1,310,382.51
271,878.37

1,055,757.73
385,788.50

401,761.40
56,288.34

1,457,519.13
442,076.84

-

386,409.83

386,409.83

-

588,162.90

588,162.90

ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น :
(กําไร)ขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์
1,320,340.72
(305,049.00)
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
7,925,135.02
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

(685,000.00)
2,749,073.00

1,320,340.72
(990,049.00)
10,674,208.02

(331,720.61)
(1,925,619.98)
5,839,234.53

(730,000.00)
2,536,011.06

(331,720.61)
(2,655,619.98)
8,375,245.59

การวัดมูลค่าของผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
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(Unit : Baht)
Separate
For the years ended
December 31, 2017
Other longterm
Severance
employees
benefits
benefits
Employee benefits obligation at
5,567,516.29
beginning of years
Amounts recognized in profit or loss:
Current service cost
447,438.53
Interest cost
189,470.37
Measurements of the other
long-term benefit
Recognized in other comprehensive income:
(Gain) loss from actuarial
assumptions
Benefits paid during the years
Employee benefits obligation at
ending of years

Total

December 31, 2016
Other longterm
employees
benefits

Severance
benefits

Total

2,088,718.00

7,656,234.29

6,306,519.16

1,812,046.55

8,118,565.71

374,856.00
48,897.00

822,294.53
238,367.37

512,784.00
268,681.08

334,357.43
46,312.67

847,141.43
314,993.75

286,418.00

286,418.00

-

486,001.35

486,001.35

880,921.84
(305,049.00)

(550,000.00)

880,921.84
(855,049.00)

405,152.03
(1,925,619.98)

(590,000.00)

405,152.03
(2,515,619.98)

6,780,298.03

2,248,889.00

9,029,187.03

5,567,516.29

2,088,718.00

7,656,234.29
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
เงินชดเชยเมื่อ
ออกจากงาน
5,567,516.29

2,088,718.00

7,656,234.29

เงินชดเชยเมื่อ
ออกจากงาน
6,306,519.16

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั

447,438.53

374,856.00

822,294.53

512,784.00

334,357.43

847,141.43

ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าของผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

189,470.37

48,897.00

238,367.37

268,681.08

46,312.67

314,993.75

-

286,418.00

286,418.00

-

486,001.35

486,001.35

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี

880,921.84
(305,049.00)

(550,000.00)

880,921.84
(855,049.00)

405,152.03
(1,925,619.98)

(590,000.00)

405,152.03
(2,515,619.98)

ยอดคงเหลือสิ้ นปี

6,780,298.03

2,248,889.00

9,029,187.03

5,567,516.29

2,088,718.00

7,656,234.29

ยอดคงเหลือต้นปี

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

31 ธันวาคม 2559
รวม

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
1,812,046.55

รวม
8,118,565.71

ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน :

ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิ ตศาสตร์
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Long-term employee benefit expenses included in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as
follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
For the years ended
December 31, 2017
Recognized in profit or loss:
Costs of sales
Selling expenses
Administrative expenses
Executive compensation
Total
Recognized in other comprehensive income:
Actuarial profit arising from defined benefit plan

December 31, 2016

798,714.50
38,171.71
635,983.20
495,801.30
1,968,670.71

983,090.42
44,184.60
1,047,956.22
412,527.63
2,487,758.87

(1,320,340.72)

331,720.61
(Unit : Baht)

Separate
For the years ended
December 31, 2017
December 31, 2016
Recognized in profit or loss:
Costs of sales
Selling expenses
Administrative expenses
Executive compensation
Total
Recognized in other comprehensive income:
Actuarial profit arising from defined benefit plan

635,071.15
38,171.71
470,287.88
203,549.16
1,347,079.90

809,315.64
39,692.41
459,079.17
340,049.31
1,648,136.53

(880,921.84)

(405,152.03)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

31 ธันวาคม 2559

798,714.50
38,171.71
635,983.20
495,801.30
1,968,670.71

983,090.42
44,184.60
1,047,956.22
412,527.63
2,487,758.87

(1,320,340.72)

331,720.61

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

635,071.15
38,171.71
470,287.88
203,549.16
1,347,079.90

809,315.64
39,692.41
459,079.17
340,049.31
1,648,136.53

(880,921.84)

(405,152.03)
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Principal actuarial assumptions at the valuation date are as follows:

Discount rate
Average salary increase rate
Turnover Rate
Retirement age

Consolidated
December 31, 2017
December 31, 2016
(% per annum)
(% per annum)
1.96 - 3.26
2.50 - 3.15
0.73 - 5.00
0.39 - 2.18
Age band
Age band
60 years old
60 years old
Separate

Discount rate
Average salary increase rate
Turnover Rate
Retirement age

December 31, 2017
(% per annum)
1.96 - 3.01
0.73 – 3.99
Age band
60 years old

December 31, 2016
(% per annum)
2.50 - 3.15
0.39 - 2.18
Age band
60 years old

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee
benefit obligations as at December 31, 2017 are summarized below:
(Unit : Baht)
Change of the present value of the employee benefit obligations increase (decrease)
Consolidated
Separate
Increase 0.5%
Decrease 0.5%
Increase 0.5%
Decrease 0.5%
Discount rate
(421,380.00)
486,832.00
(325,957.00)
382,476.00
Salary increase rate
441,329.00
(410,328.00)
347,056.00
(324,429.00)
Turnover rate
(522,432.00)
560,182.00
(415,901.00)
442,973.00
The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in e mployee benefit
obligations as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the
assumptions may be correlated.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อ สมมติฐ านที ่สํ า คัญ ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที ่ใ ช้ใ นการคํา นวณประมาณการหนี้ สิ น
ผลประโยชน์ของพนักงานมี ดงั นี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี )
1.96 - 3.26
2.50 - 3.15
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
0.73 - 5.00
0.39 - 2.18
อัตราการลาออก
ตามช่วงอายุของพนักงาน
ตามช่วงอายุของพนักงาน
เกษียณอายุ
60 ปี
60 ปี

อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
1.96 - 3.01
2.50 - 3.15
0.73 - 3.99
0.39 - 2.18
ตามช่วงอายุของพนักงาน
ตามช่วงอายุของพนักงาน
60 ปี
60 ปี

การวิเ คราะห์ค วามอ่อ นไหวของข้อ สมมติฐ านหลัก ในการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ ง มีผ ลกระทบเพิ่ม ขึ้ น (ลดลง)
ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

(หน่วย : บาท)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กรณี อตั ราเพิม่ ขึ้น
กรณี อตั ราลดลง
กรณี อตั ราเพิม่ ขึ้น
กรณี อตั ราลดลง
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
(421,380.00)
486,832.00
(325,957.00)
382,476.00
441,329.00
(410,328.00)
347,056.00
(324,429.00)
(522,432.00)
560,182.00
(415,901.00)
442,973.00

การวิเ คราะห์ค วามอ่อ นไหวข้า งต้น อาจไม่ไ ด้แ สดงถึง การเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้ น จริ ง ในภาระผูก พัน ผลประโยชน์พ นัก งาน
เนื่ องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้ นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่ งอาจมีความสัมพันธ์
กัน
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As at December 31, 2017, the maturity analyses of undiscounted cash flows of benefit paym ents are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
Separate
Within 1 year
911,391.00
753,361.00
Over 1 and up to 5 years
4,633,213.00
4,195,511.00
Over 5 years
17,868,200.00
9,663,991.00
19. LEGAL RESERVE
Under the provisions of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the Company is required to set aside as legal
reserve at least 5% of its net income at each dividend declaration until the reserve reaches an amount not less than 10%
of the authorized common share capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.
20. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing earnings (loss) for the year attributable to equity holders of the
Company (excluding other comprehensive income) by the number of issued and paid-up ordinary shares during the year.
(Unit : Baht)
For the years ended December 31,
Consolidated
Separate
2017
2016
2017
2016
Profit (loss) for the year
148,367,529.60
34,455,427.69 102,482,295.24
43,127,733.84
The number of issued and paid – up ordinary
shares (Unit : Shares)
Effect of shares issued during the year
The number of ordinary shares by the weighted
average method
Earnings (loss) per share

659,999,862
-

659,999,862
-

659,999,862
-

659,999,862
-

659,999,862
0.22

659,999,862
0.05

659,999,862
0.16

659,999,862
0.07

21. SEGMENT INFORMATION
The Group presents financial information by business segments. Based on the management system. The Group's
management and internal reporting structure is a component of segment reporting.
Performance by segment and segment assets Include items directly related to the division. Or that can be rationalized to
the segment. Most unallocated items consist of assets, other income, selling expenses, administrative expenses and
financial costs.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตก่อ นคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
911,391.00
753,361.00
4,633,213.00
4,195,511.00
17,868,200.00
9,663,991.00

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
19. สารองตามกฎหมาย

บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
สํารองตามกฎหมายนี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลไม่ได้
20. กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
จํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (หน่วย : หุ น้ )
ผลกระทบจากหุ น้ ที่ออกและจําหน่ายระหว่างปี
จํานวนหุ น้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
148,367,529.60
34,455,427.69 102,482,295.24
43,127,733.84
659,999,862
659,999,862
0.22

659,999,862
659,999,862
0.05

659,999,862
659,999,862
0.16

659,999,862
659,999,862
0.07

21. ข้ อมูลแยกตามส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริ หาร การจัดการและโครงสร้าง
การรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน และสิ นทรั พย์ตามส่ วนงาน รวมรายการที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน หรื อที่ สามารถปั นส่ วน
ให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
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Details of information classified by operating segments of the Company and its subsidiaries. For the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:
(Unit : Million Baht)
Consolidated
For the years ended December 31,
Products for the automotive
industry
Revenues from sales and services
Costs of sales / services
Gross profit (loss)
Unallocated income and expenses :
Other income
Distribution costs
Administrative expense
Other expenses
Finance costs

Products for the airconditioning (HVAC)
industry

2017

2016

2017

2016

681.09
(579.61)
101.48

645.17
(584.09)
61.08

214.47
(144.13)
70.34

186.20
(128.18)
58.02

Profit (loss) before income tax expense
Tax (expense) income
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (expense) :
Actuarial gains
Total other comprehensive income (expense) for the year
Total comprehensive income (expense) for the year

Products for Camera Industry
2017

42.53
(29.22)
13.31

2016

49.58
(36.63)
12.95

Products for raw water
industry

Revenues from construction
services, power plants and
consultancy fees

Other products

Total

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

(10.71)
(10.71)

23.45
(13.19)
10.26

303.82
(211.34)
92.48

59.04
(13.36)
45.68

42.83
(19.18)
23.65

21.49
(11.57)
9.92

1,284.74
(994.19)
290.55

984.93
(787.02)
197.91

2.35
(5.04)
(118.61)
(8.09)
(9.07)
152.09
(15.91)
136.18

5.87
(5.01)
(146.66)
(2.08)
(18.13)
31.90
(5.65)
26.25

(1.32)
(1.32)
134.86

0.33
0.33
26.58
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่ วนงานดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ ได้ ปันส่ วน :
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอี่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
2560
2559
681.09
645.17
(579.61)
(584.09)
101.48
61.08

ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
อุตสาหกรรม
เครื่ องปรับอากาศ
2560
2559
214.47
186.20
(144.13)
(128.18)
70.34
58.02

ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
อุตสาหกรรมกล้อง
ถ่ายภาพ
2560
2559
42.53
49.58
(29.22)
(36.63)
13.31
12.95

ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
อุตสาหกรรมนํ้าดิบ
2560
2559
23.45
(10.71)
(13.19)
(10.71)
10.26

รายได้จากการบริ การตาม
สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
และค่าที่ปรึ กษา
2560
2559
303.82
59.04
(211.34)
(13.36)
92.48
45.68

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2560
2559
42.83
21.49
(19.18)
(11.57)
23.65
9.92

รวม
2560
1,284.74
(994.19)
290.55

2559
984.93
(787.02)
197.91

2.35
(5.04)
(118.61)
(8.09)
(9.07)
152.09
(15.91)
136.18

5.87
(5.01)
(146.66)
(2.08)
(18.13)
31.90
(5.65)
26.25

(1.32)
(1.32)
134.86

0.33
0.33
26.58
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The reconciliations of each segment total assets to the Group’s assets and other material items as at December 31, 2017 and 2016 were as follow:
(Unit : Million Baht)
Consolidated

Products for the
automotive industry
Property, plant and equipment
Right under the raw water
distribution contract
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets

Products for the airconditioning (HVAC)
industry

Products for Camera
Industry

For the years ended December 31,
Revenues from
construction services,
Products for raw
power plants and
water industry
consultancy fees
Other products

2017
296.42

2016
369.47

2017
98.67

2016
110.91

2017
18.22

2016
28.03

2017
388.89

2016
393.06

2017
10.28

2016
2.65

2017
18.36

2016
12.17

296.42

369.47

98.67

110.91

18.22

28.03

153.91
8.22
551.02

159.57
0.23
552.86

0.27
9.80
20.35

0.06
5.77
0.33
8.81

18.36

12.17

Unallocated assets
2017
2016
124.41 131.37
0.13
3.02
127.56

0.44
1.58
133.39

Elimination of
intersegment
revenues
2017
2016
6.02
6.17
6.02

6.17

Total

2017
961.27

2016
1,053.83

153.91
0.40
21.04
1,136.62

159.57
0.50
5.77
2.14
1,221.81
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่นๆ ที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่ วนงานกับจํานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิจากสัญญาขายนํ้าดิบ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์
2560
2559
296.42 369.47
296.42 369.47

ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
อุตสาหกรรม
เครื่ องปรับอากาศ
2560
2559
98.67 110.91
98.67 110.91

ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
อุตสาหกรรมกล้อง
ถ่ายภาพ
2560
2559
18.22
28.03
18.22
28.03

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการ
บริ การตามสัญญา
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
อุตสาหกรรมนํ้าดิบ
และค่าที่ปรึ กษา
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2560
2559
2560
2559
2560
2559
388.89 393.06
10.28
2.65
18.36
12.17
153.91 159.57
0.27
0.06
5.77
8.22
0.23
9.80
0.33
551.02 552.86
20.35
8.81
18.36
12.17

ส่ วนกลาง
2560
2559
124.41 131.37
0.13
0.44
3.02
1.58
127.56 133.39

รายการระหว่างกัน
2560
2559
6.02
6.17
6.02
6.17

รวม
2560
961.27
153.91
0.40
21.04
1,136.62

2559
1,053.83
159.57
0.50
5.77
2.14
1,221.81
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Gross profit for each segment
Geography is based on sales minus cost of sales. This is calculated based on the gross profit of the Company and its
subsidiaries. Other assets Most of them consist of cash and cash equivalents, trade receivable, inventories and others.
Major customer
Separate financial statement
The Company major customers for the years ended December 31, 2017 and 2016 were domestic sales and revenue from
products for the air-conditioner industry amounting to Baht 130.62 million and Baht 110.02 million, respectively.
Subsidiary
The Subsidiary major customers for the year ended December 31, 2017 were domestic sales and revenue from power
plant construction and consulting fees amounting to Baht 181.52 million, respectively.
Geographical segments information
Revenue of the Group’s Geographical segments information for the years ended December 31, 2017 and 2016 were as
follows:
(Unit : Million Baht)
For the years ended December 31,
Thailand
Overseas
Consolidated
2017
2016
2017
2016
2017
2016
Revenue from sales
1,129.41
860.39
155.33
124.54
1,284.74
984.93
22. BENEFICIAL PRIVILEGES FROM INVESTMENT PROMOTION
The Company and subsidiary company were granted 5 investment promotion certificates from Board of Investment. The
received benefits and privileges are under Investment Promotion Act, B.E. 2520 Sections 25, 26, 27, 28, 29, 36(1), The
benefits derived from the include exemption of income tax on net profit derived from operating business under investment
promotion for the period of 8 years commencing from the first day the income is generate from promoted business. The
details of investment certificates received are as follows:
The Company
Certificate No.
2133(2)/2549
1257(2)/2554
2589(2)/2555
1652(2)/2558

Date
December 7, 2006
February 25, 2011
October 26, 2012
May 22, 2015

Category of Promoted Business
Manufacturing of metal parts
Manufacturing of metal parts
Manufacturing of cutting tools
Manufacturing of metal both
include of metal parts

Date of First Income
October 1, 2008
July 1, 2011
Not started to used yet
Not started to used yet

Expired Date
September 30, 2016
June 30, 2019
Not started to used yet
Not started to used yet
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรขั้นต้ นของแต่ ละส่ วน
งานภูมิศาสตร์ เกิดขึ้นจากยอดขายหักด้วยต้นทุนขาย ซึ่ งคํานวณจากกําไรขั้นต้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ นทรัพย์อื่นๆ
ส่ วนใหญ่จะประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ และอื่นๆ
ลูกค้ ารายใหญ่
งบเฉพาะกิจการ
ลูกค้ารายใหญ่สาํ หรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวน 1 และ 1 รายตามลําดับ จากการจําหน่ายในประเทศ
เป็ นรายได้จากผลิ ตภัณฑ์สําหรั บอุ ตสาหกรรมเครื่ องปรั บอากาศ จํานวนเงิ น 130.62 ล้านบาท และ 110.02 ล้านบาท
ตามลําดับ
บริ ษทั ย่อย
ลูกค้ารายใหญ่สาํ หรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1 ราย จากการจําหน่ายในประเทศและเป็ นรายได้จากสัญญา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าที่ปรึ กษา จํานวนเงิน 181.52 ล้านบาท
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมศิ าสตร์
รายได้จากการขายจําแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
รายได้จากการขาย
1,129.41
860.39
155.33
124.54
1,284.74
984.93
22. สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจํานวน 5 ฉบับ จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 27, 28, 29, 36(1) สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มมีกาํ หนด 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากกิจการที่ได้รับส่ งเสริ มตามรายละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริษัทฯ
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

2133(2)/2549

7 ธันวาคม 2549

1257(2)/2554

ประเภทกิจการทีส่ ่ งเสริม
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1 ตุลาคม 2551

30 กันยายน 2559

25 กุมภาพันธ์ 2554 ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ

1 กรกฎาคม 2554

30 มิถุนายน 2562

2589(2)/2555

26 ตุลาคม 2555

ยังไม่ได้เริ่ มใช้

ยังไม่ได้เริ่ มใช้

1652(2)/2558

22 พฤษภาคม 2558 ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งชิ้นส่ วนโลหะ

ยังไม่ได้เริ่ มใช้

ยังไม่ได้เริ่ มใช้

ผลิต Cutting Tools
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The subsidiary company
Certificate No.
Date
Category of Promoted Business Date of First Income
60-1247-0-001-2 November 9, 2017 Manufacturing of metal parts
Not started to used yet

Expired Date
Not started to used yet

On April 22, 2017 the Annual General Meeting of Shareholders of Asia Precision Public Company Limited , approved
the transfer rights in the investment promotion certificate No.1652(2)/2558 category 4.3: Production of metal products
and metal components to P2 Precision Co., Ltd. To cope with subsidiary component business expansion. Currently in
progress.
Subsequently, on November 9, 2017, the Company transfer rights in the investment promotion certificate No. 60-12470-00-1-2 to P2 Precision Co., Ltd. (Subsidiary of Company)
The details of the operating results of the promoted and non-promoted businesses in the financial statements are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
For the years ended December 31,
Promoted operation
Revenue from sale
Revenue from consulting services
Revenue from construction services
Revenue from sale of raw water
Revenue from management services
Other income – scrap **
Other income
Gain (loss) from exchange rate
Gain (loss) from sold assets
Total

Non – promoted operation

2017

2016

2017

562,803,610.32
9,401,302.95
327,882.41
(3,228,940.63)
569,303,855.05

899,058,943.06
12,442,848.50
418,758.59
(2,078,472.56)
909,842,077.59

418,117,860.93
49,679,230.77
254,142,376.44
7,461,025.05
2,018,471.54
(2,397,102.93)
(2,462,802.86)
726,559,058.94

2016
3,383,590.98
43,530,769.23
15,509,845.06
23,445,026.25
3,750,000.00
251,436.50
1,694,781.82
1,961.41
(41,836.92)
91,525,574.33

Total
2017

2016

980,921,471.25
49,679,230.77
254,142,376.44
16,862,328.00
2,346,353.95
(5,626,043.56)
(2,462,802.86)
1,295,862,913.99

902,442,534.04
43,530,769.23
15,509,845.06
23,445,026.25
3,750,000.00
12,694,285.00
2,113,540.41
(2,076,511.15)
(41,836.92)
1,001,367,651.92
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนของบริษัทย่อย
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการทีส่ ่ งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

60-1247-0-001-2

9 พฤศจิกายน 2560

ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ

ยังไม่ได้เริ่ มใช้

ยังไม่ได้เริ่ มใช้

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมตั ิ
การโอนสิ ทธิ บตั รส่ งเสริ มการลงทุน เลขที่ 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่ วนโลหะ
ของบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จํากัด เพื่อเป็ นการรองรับการขยายธุ รกิจการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั ย่อย ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการดําเนินการ
ต่อมาเมื่ อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2560 บริ ษทั ได้โอนสิ ทธิ บตั รส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 60-1247-0-00-1-2 ให้แก่
บริ ษทั พีทูพรี ซิชนั่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ผลการดําเนินงานระหว่างธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการมี
รายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
กิจการได้รับการส่ งเสริ ม
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การที่ปรึ กษา
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขายนํ้าดิบ
รายได้จากค่าบริ หารจัดการ
รายได้อื่น-เศษซาก**
รายได้อื่น
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
รวม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการไม่ได้รับการส่ งเสริ ม

2560

2559

2560

562,803,610.32
9,401,302.95
327,882.41
(3,228,940.63)
569,303,855.05

899,058,943.06
12,442,848.50
418,758.59
(2,078,472.56)
909,842,077.59

418,117,860.93
49,679,230.77
254,142,376.44
7,461,025.05
2,018,471.54
(2,397,102.93)
(2,462,802.86)
726,559,058.94

2559
3,383,590.98
43,530,769.23
15,509,845.06
23,445,026.25
3,750,000.00
251,436.50
1,694,781.82
1,961.41
(41,836.92)
91,525,574.33

รวม
2560

2559

980,921,471.25
49,679,230.77
254,142,376.44
16,862,328.00
2,346,353.95
(5,626,043.56)
(2,462,802.86)
1,295,862,913.99

902,442,534.04
43,530,769.23
15,509,845.06
23,445,026.25
3,750,000.00
12,694,285.00
2,113,540.41
(2,076,511.15)
(41,836.92)
1,001,367,651.92
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(Unit : Baht)
Separate
For the years ended December 31,
Promoted operation
Revenue from sale
Other income – scrap **
Other income
Gain (loss) from exchange rate
Gain (loss) from sold assets
Total

Non – promoted operation

2017

2016

2017

562,803,610.32
9,401,302.95
327,882.41
(3,228,940.63)
569,303,855.05

899,058,943.06
12,442,848.50
418,758.59
(2,078,472.56)
909,842,077.59

418,117,860.93
7,461,025.05
1,424,760.16
(2,397,102.93)
(2,383,552.81)
422,222,990.40

2016
3,383,590.98
251,436.50
878,786.66
(41,836.92)
4,471,977.22

Total
2017

2016

980,921,471.25
16,862,328.00
1,752,642.57
(5,626,043.56)
(2,383,552.81)
991,526,845.45

902,442,534.04
12,694,285.00
1,297,545.25
(2,078,472.56)
(41,836.92)
914,314,054.81

** It presents transactions in profit or loss by netting against cost of sales.
23. Expenses by nature
Significant expenses by nature of expense for years ended December 31, 2017 and 2016 are as follow:
(Unit : Baht)
For the years ended December 31,
Consolidated
Separate
2017
2016
2017
2016
Change in finished goods and work in process
(10,255,166.01)
(1,185,311.19) (10,504,167.24)
(1,781,260.76)
Raw material and consumables used
382,598,786.86
359,573,852.07 362,380,043.98
339,744,926.22
Cost of service
211,652,952.12
Salary, wages and other employee benefits
256,508,005.15
238,839,110.12 203,699,761.81
186,868,981.71
Depreciation
130,421,887.54
138,932,364.11 122,170,819.51
129,904,933.36
Amortization – intangible assets
364,642.32
422,519.80
310,208.99
415,426.20
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการได้รับการส่ งเสริ ม
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น-เศษซาก**
รายได้อื่น
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
รวม

กิจการไม่ได้รับการส่ งเสริ ม

2560

2559

2560

562,803,610.32
9,401,302.95
327,882.41
(3,228,940.63)
569,303,855.05

899,058,943.06
12,442,848.50
418,758.59
(2,078,472.56)
909,842,077.59

418,117,860.93
7,461,025.05
1,424,760.16
(2,397,102.93)
(2,383,552.81)
422,222,990.40

2559
3,383,590.98
251,436.50
878,786.66
(41,836.92)
4,471,977.22

รวม
2560

2559

980,921,471.25
16,862,328.00
1,752,642.57
(5,626,043.56)
(2,383,552.81)
991,526,845.45

902,442,534.04
12,694,285.00
1,297,545.25
(2,078,472.56)
(41,836.92)
914,314,054.81

**รายได้อื่น-เศษซากแสดงรายการในกําไรหรื อขาดทุนโดยสุ ทธิ กบั ต้นทุนขาย
23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญดังนี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้า
ระหว่างผลิต
(10,255,166.01)
(1,185,311.19) (10,504,167.24)
(1,781,260.76)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
382,598,786.86 359,573,852.07 362,380,043.98 339,744,926.22
ต้นทุนจากการบริ การ
211,652,952.12
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 256,508,005.15 238,839,110.12 203,699,761.81 186,868,981.71
ค่าเสื่ อมราคา
130,421,887.54 138,932,364.11 122,170,819.51 129,904,933.36
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
364,642.32
422,519.80
310,208.99
415,426.20
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24. DISCLOSURE OF IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE CONTRACT.
Raw Water Contract No. 1
On January 29, 2014, Cholkij Sakol Company Limited (a subsidiary) has entered into a raw water purchase agreement
with a private company. In accordance to the conditions stipulated in the agreement, the subsidiary agreed to sell raw
water to the said company and comply with the conditions stipulated in the agreement. The agreement is effective from
March 1, 2015 onward. The contractual term is 30 years from the commencement date. The agreement shall not be
terminated before the contractual term expired.
In accordance to the agreement, the minimum pumped water volume has been determined. During the first year, the
volume of the pumped water was lower than the determined volume because the construction of the raw water pumping
station has been delayed, which considered an inevitable event. Both parties have negotiated the said matter and no
penalty is required for the first year period.
In year 2016, the said private company could not pump sufficient volume of water to reach the minimum volume
determined in the monthly raw water intake plan. The agreement did not clearly specify the matters, therefore, it
became a dispute between the two parties. On June 21, 2016, the counter party sent the letter to serve as a termination
of the agreement.
On June 28, 2016, the subsidiary sent the counter party a letter explained the facts regarding the subsidiary’s executing
under the terms and conditions of the agreement. The subsidiary continued to execute in accordance to the agreement.
(The agreement is still effective.)
Then the subsidiary and the private company always discuss about the point that ever happened.
On February 9, 2017 and February 27, 2017, the private company has expressed intention to agree in principle for both
parties to negotiate for the preparation of new agreement. The new and more appropriate instructions and executions
will be determined, and decreasing any unclarified matters. Furthermore, previous problems incurred from the
execution of the agreement by both parties are considered to be ceased. Therefore, both parties shall be able to work
together to determine appropriate guidelines to support their corresponding activities. Also, the letter that served as a
termination of the agreement is no longer effective.
Subsequently, on August 9, 2017, the subsidiary and the private company jointly developed a new contract and
redefined the procedure to be appropriate. Reduce the ambiguity under the conditions set out in the contract. The new
agreement is effective for a period of 10 years and can be renewed for the contract 10 a year, less up to 2 times
(including 30 year contract), starting from November 1, 2017.
The subsidiary agrees to sell the raw water to the company. The minimum volume is not less than 8-12 million cubic
meters per year.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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วันที่ 31 ธันวาคม 2560
24. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสั ญญา
สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 1
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายนํ้าดิบกับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่หนึ่ ง
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะซื้ อขายนํ้าดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ กาํ หนดไว้ใน
สัญญา สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา
และไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาได้
ตามสัญญาได้มีการกําหนดปริ มาณการสู บนํ้าขั้นตํ่า ซึ่ งในรอบปี ที่หนึ่ ง การสู บนํ้ามีปริ มาณตํ่ากว่าปริ มาณตามสัญญาโดยมี
เหตุจากความล่าช้าของการดําเนิ นการก่อสร้างระบบสู บนํ้าซึ่ งถือเป็ นเหตุสุดวิสัย ทั้งสองฝ่ ายได้เจรจาในเรื่ องดังกล่าวแล้ว
และจะไม่มีการเรี ยกร้องค่าปรับในรอบปี ที่หนึ่ง
ในปี 2559 บริ ษทั เอกชนดังกล่าวสู บนํ้าไม่ถึงตามเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่กาํ หนดตามแผนการรับนํ้ารายเดือน รวมถึงสัญญาไม่ช้ ีชดั
จึ งเป็ นประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างกันทั้งสองฝ่ าย เมื่ อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คู่สัญญาได้ส่งหนังสื อและถื อเอาหนังสื อ
ดังกล่าวแทนการบอกเลิกสัญญา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ย่อยได้ส่งหนังสื อไปยังคู่สัญญาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดําเนิ นการตามสัญญา
ทุกประการของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยยังคงดําเนินธุรกิจตามสัญญาต่อไป (สัญญายังคงมีผลบังคับใช้)
ต่อมา บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั เอกชนดังกล่าวได้หารื อร่ วมกันเพื่อแก้ประเด็นปั ญหาที่เคยมีในสัญญา อย่างสมํ่าเสมอ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั เอกชนดังกล่าวได้แสดงเจตนาเห็นชอบในหลักการให้ท้ งั
สองฝ่ ายเจรจาร่ วมกันเพื่อจัดทําสัญญาใหม่ พร้อมกําหนดวิธีปฏิบตั ิใหม่ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชดั เจนต่างๆ ทั้งนี้
ประเด็นปั ญหาที่เคยมีในสัญญาของทั้งสองฝ่ ายให้ยตุ ิไป เพื่อทั้งสองฝ่ ายสามารถร่ วมกันกําหนดแนวทางปฏิบตั ิให้มีความ
เหมาะสมอันเป็ นการสนับสนุ นธุ รกิจให้สอดคล้องกันได้ ดังนั้น การถือเอาหนังสื อฉบับแรกแทนการบอกเลิกสัญญาเป็ น
อันยุติไปเช่นกัน
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั เอกชนดังกล่าวได้ร่วมกันจัดทําสัญญาฉบับใหม่พร้อมกําหนดวิธีการ
ปฏิบตั ิใหม่ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชดั เจนต่างๆ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา โดยสัญญาฉบับใหม่มีผล
บังคับใช้เป็ นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้ครั้งละ 10 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง (รวมอายุสัญญา 30 ปี ) โดยเริ่ มต้นนับ
แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
โดยบริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขายนํ้าดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่าว ในปริ มาณขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 8 – 12 ล้านลูกบาศก์เมตร
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In the meeting between the subsidiary and the private company held on February 12, 2018, the parties will operate at
the end of March 2018 or the beginning of April 2018.
Special Reciprocal Lease Agreement
On August 9, 2017, a subsidiary company entered into special reciprocal land lease agreement with a private
company. Under the conditions of the agreement, the said company agreed to lease parts of the subsidiary
company’s land and to comply with the conditions stipulated in the agreement. The agreement is effective from
August 9, 2017, and is valid for 30 years from the commencement date.
Raw Water Contract No. 2
On July 25, 2017, Cholkij Sakol Company Limited (a subsidiary) entered into raw water sales agreement with a private
company. Under the terms of the agreement. The subsidiary agree to sell the raw water to the company. Minimum volume of
not less than 5 - 8 million cubic meters per year for a period of 30 years, starting from January 1, 2018 to December 31, 2047,
and in accordance with the conditions specified in the agreement.
Construction contract
On September 14, 2017. The second company hire A2 Technology Co., Ltd. (subsidiary) to installation the underground
steel pipe at the contract amount of Baht 54.50 million.
25. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
25.1 Obligation and credit lines for loans from financial institutions
Consolidated

Bank overdrafts
Trust receipts and letters of credit
Short-term borrowings
Long-term borrowings
Forward contract
Letter of guarantee
Forward contract (USD)

Currency
(Unit)
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million Baht
Million USD

December 31, 2017
December 31, 2016
Credit Credit Credit Credit Credit Credit
lines
Used remain
lines
Used remain
37.00
4.97
32.03 100.00
12.82
87.18
40.00
1.76
38.24
90.00
0.49
89.51
120.00
15.00 105.00 190.00
- 190.00
210.00 210.00
- 720.00 720.00
40.00
40.00
128.49 121.37
7.12
15.56
8.43
7.13
1.24
1.24
1.24
1.24
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามบันทึกการประชุมระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั เอกชนดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คู่สัญญาคาดว่าจะเริ่ ม
ดําเนินการได้ปลายเดือนมีนาคมหรื อต้นเดือนเมษายน 2561
สัญญาเช่ าที่ดนิ ต่ างตอบแทนพิเศษ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดินต่างตอบแทนพิเศษกับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่หนึ่ง
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ให้เช่าที่ดินของบริ ษทั ย่อยบางส่ วน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ใน
สัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่ มต้น
สัญญา
สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทาํ สัญญาขายนํ้าดิบ กับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่สอง
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขายนํ้าดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่าว ในปริ มาณขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 5 – 8 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็ นระยะเวลา 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2590 และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
สัญญาก่อสร้ าง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บริ ษทั เอกชนแห่ งที่สอง ได้ทาํ สัญญาว่าจ้าง บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ให้ก่อสร้างวางท่อนํ้าเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน มูลค่าสัญญารวม 54.50 ล้านบาท
25. หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
25.1 ภาระผูกพันและวงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
(หน่วย)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ล้านบาท
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
ล้านบาท
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ล้านบาท
วงเงินกูย้ มื ระยะยาว
ล้านบาท
วงเงินซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ล้านบาท
วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
ล้านบาท
วงเงินซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ล้านดอลลาร์สหรัฐ

31 ธันวาคม 2560
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้ น
ใช้ไป
คงเหลือ
37.00
4.97
32.03
40.00
1.76
38.24
120.00
15.00 105.00
210.00 210.00
128.49 121.37
7.12
1.24
1.24

31 ธันวาคม 2559
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้ น
ใช้ไป
คงเหลือ
100.00
12.82
87.18
90.00
0.49
89.51
190.00
190.00
720.00
720.00
40.00
40.00
15.56
8.43
7.13
1.24
1.24
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Separate
December 31, 2017
December 31, 2016
Currency
Credit Credit Credit Credit Credit Credit
(Unit)
lines
Used remain
lines
Used remain
Bank overdrafts
Million Baht
32.00
32.00
95.00
7.82
87.18
Trust receipts and letters of credit
Million Baht
40.00
1.76
38.24
90.00
0.49
89.51
Short-term borrowings
Million Baht
120.00
15.00 105.00 178.00
- 178.00
Long-term borrowings
Million Baht
- 510.00 510.00
Forward contract
Million Baht
40.00
40.00
Letter of guarantee
Million Baht
16.00
14.25
1.75
6.00
4.23
1.77
Forward contract (USD)
Million USD
1.24
1.24
1.24
1.24
Guaranteed of long-term loans from the financial institution
Company
Guaranteed by land and machinery of the Company.
Subsidiary
Guaranteed by land and machinery of a subsidiary, and for credit line of letter of guarantee amount of Baht 100.05 has been
co-guarantee by Advance web studio Co., Ltd (holding 22.12% in the Company) which such company has used common share
certificate holding in Asia Precision Public Company Limited by 25.50 million shares to co-guarantee.
25.2 Operating lease commitments
As at December 31, 2017 and December 31, 2016, the Group has entered into assets rental and other service agreements
for the period carried from 1 year to 5 years. The Group has commitment to repay service fee according to contract as
follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
Separate
December
December
December
December
31, 2017
31, 2016
31, 2017
31, 2016
13,830,289.60
3,961,200.00
Due within one year
10,608,976.24
3,827,200.00
2,855,600.00
Due over one year but not later than five years 10,686,873.50
10,390,828.04
2,836,800.00
24,517,163.10
6,816,800.00
Total
20,999,804.28
6,664,000.00
25.3 Contractor agreement commitments
As at December 31, 2017, the subsidiary company has commitment as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
Contractor
amount
Contract Amount
Payment
Outstanding
Construction agreement
6
148,540,000.00
(124,898,544.53)
23,641,455.47
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
สกุลเงิน
(หน่วย)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินกูย้ มื ระยะยาว
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วงเงิน
ทั้งสิ้ น
32.00
40.00
120.00
16.00
1.24

วงเงิน
ใช้ไป
1.76
15.00
14.25
-

31 ธันวาคม 2559
วงเงิน
คงเหลือ
32.00
38.24
105.00
1.75
1.24

วงเงิน
ทั้งสิ้ น
95.00
90.00
178.00
510.00
40.00
6.00
1.24

วงเงิน
ใช้ไป
7.82
0.49
510.00
4.23
-

วงเงิน
คงเหลือ
87.18
89.51
178.00
40.00
1.77
1.24

หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั
คํ้าประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
คํ้าประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ย่อย สําหรับวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน จํานวน 100.05 ล้านบาท
ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ร่ วมคํ้าประกันโดย บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด (ผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั อัตรา
ร้อยละ 22.12) โดยบริ ษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จํากัด ได้นาํ หุ ้นสามัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 25.50 ล้านหุ น้ ร่ วมคํ้าประกัน
25.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์และบริ การ
อื่นๆ โดยสัญญามีอายุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

จะครบกําหนดภายใน 1 ปี
จะครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
13,830,289.60
10,608,976.24
10,686,873.50
10,390,828.04
24,517,163.10
20,999,804.28

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
3,961,200.00
3,827,200.00
2,855,600.00
2,836,800.00
6,816,800.00
6,664,000.00

25.3 ภาระผูกพันตามสั ญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่สาํ คัญ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

สัญญาก่อสร้าง

จํานวนผูร้ ับเหมา
(ราย)
6

มูลค่าตามสัญญา
148,540,000.00

งบการเงินรวม
จ่ายชําระ
(124,898,544.53)

คงเหลือ
23,641,455.47
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26. SIGNIFICANT INFORMATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS
Significant information of construction contracts as at December 31, 2017 and December 31, 2016, are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
December 31, 2017
December 31, 2016
2,300,900,000.00
195,000,000.00

Contract revenues
Costs incurred to date
Profit (loss) recognized to date
Cost and profit or loss recognized to date
Less Progress billings to date
Unbilled construction revenues (Note 7)
Unearned construction revenues
Costs of construction contracts incurred during the year
Loss on construction contract cancellation
Costs of contracts incurred recognized as expense during the year
Costs of contracts related to activities in the future which recognized as assets (Note 8)
Unbilled construction revenues at the beginning of the year
Unearned construction revenues at the beginning of the year
Revenues from contracts recognized as revenues during the year
Progress billings during the year
Doubtful accounts recorded during the year
Unearned construction revenues at the ending of year
Unbilled construction revenues (Note 7)

208,365,191.28
61,287,030.22
269,652,221.50
(239,078,418.73)
(30,573,802.77)
197,159,002.12
(192,832,615.53)
4,326,386.59
5,695,840.37
254,142,376.44
(229,264,414.04)
30,573,802.77

11,206,189.16
4,303,655.90
15,509,845.06
(9,814,004.69)
(5,695,840.37)
11,206,189.16
(11,206,189.16)
15,509,845.06
(9,814,004.69)
5,695,840.37
(Unit : Baht)

Revenues from contracts recognized as revenues
Costs of construction contracts incurred and recognized as expenses
Profit recognized during the year

Consolidated
For the years ended December 31,
2017
2016
254,142,376.44
15,509,845.06
(197,159,002.12)
(11,206,189.16)
56,983,374.32
4,303,655.90
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
26. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสั ญญาก่ อสร้ าง
ข้อมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

มูลค่างานตามสัญญา
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบนั
กําไร (ขาดทุน) ที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
ต้นทุนและกําไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
หัก เงินงวดที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบนั
มูลค่างานที่ทาํ เสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 7)
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้าง
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตซึ่งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
มูลค่าของงานที่ทาํ เสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ ณ ต้นปี
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ ต้นปี
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
เงินงวดที่เรี ยกเก็บแล้วจากลูกค้าในระหว่างปี
หนี้สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิ้ นปี
มูลค่าของงานที่ทาํ เสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ (หมายเหตุ 7 )

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
2,300,900,000.00
195,000,000.00
208,365,191.28

11,206,189.16

61,287,030.22
269,652,221.50
(239,078,418.73)
(30,573,802.77)
197,159,002.12
(192,832,615.53)
4,326,386.59
5,695,840.37
254,142,376.44
(229,264,414.04)
30,573,802.77

4,303,655.90
15,509,845.06
(9,814,004.69)
(5,695,840.37)
11,206,189.16
(11,206,189.16)
15,509,845.06
(9,814,004.69)
5,695,840.37
(หน่วย : บาท)

รายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่รับรู ้เป็ นรายได้
ต้นทุนตามสัญญาก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
กําไรที่รับรู ้ในระหว่างปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
254,142,376.44
15,509,845.06
(197,159,002.12)
(11,206,189.16)
56,983,374.32
4,303,655.90
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27. CORRECTION OF ERRORS
In accordance with the minute of Board of Director’s meeting of Asia Precision Public Company Limited No.1/2016,
held on January 8, 2016, it approve A2 Technologies Co., Ltd. (Subsidiary of Company) investment in Cholkij Sakol
Company Limited which has detail as following :1. Purchase ordinary shares from a former shareholder in amount of 240,000 shares at Baht 350 per share totaling amount of
Baht 84 million. (The Subsidiary has purchase ordinary shares on January 12, 2016)
2. Purchase newly issued ordinary shares in amount of 400,000 shares at Baht 350 per share totaling amount of
Baht 140 million by newly issued amount of 400,000 shares, former shareholder of Cholkij Sakol Company
Limited has renouncement to purchase all newly issued ordinary share. The Subsidiary ha s purchased newly
issued ordinary share in full amount. (The Subsidiary has purchased ordinary shares on January 20, 2016)
Cholkij Sakol Company Limited has issued additional ordinary shares and got the increased share capital registered
with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, having the total of 1,200,000 shares. The
subsidiary has invested in 640,000 shares at Bath 350 per share, totaling Baht 224 million, equivalent to 53.33% stake,
considered a subsidiary. The Management of the Company has appointed an independent appraiser to appraise the fair
value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed by each category as of January 1, 2016, the date on
which the Company has the controlling interests the subsidiary and adjusted the related deferred income tax liabilities
on the amount of the appraised value over the net book value.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
27. การแก้ไขข้ อผิดพลาด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 มีมติอนุมตั ิ
ให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ซื้ อหุ น้ สามัญจากผูถ้ ือหุ น้ เดิม จํานวน 240,000 หุ น้ ในราคาซื้ อหุ น้ ละ 350 บาท รวมมูลค่าการซื้ อ จํานวน 84 ล้านบาท
(บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการซื้ อหุ น้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559)
2. ซื้ อ หุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นจํานวน 400,000 หุ ้น ในราคาซื้ อ หุ ้นละ 350 บาทรวมมู ลค่ าการซื้ อ จํานวน 140 ล้านบาท
โดยหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุ นจํานวน 400,000 หุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ชลกิ จสากล จํากัด สละสิ ท ธิ การซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนทั้งหมด ทําให้บริ ษทั ย่อย สามารถซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนได้ท้ งั จํานวน (บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการซื้ อหุ ้น เมื่ อวันที่
20 มกราคม 2559)
ทั้งนี้ บริ ษทั ชลกิจสากล จํากัด ได้ดาํ เนิ นการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
เรี ยบร้อยแล้ว มีทุนจดทะเบียน จํานวน 1,200,000 หุ ้น โดยบริ ษทั ย่อย มีการซื้ อเงินลงทุนทั้งสิ้ น จํานวน 640,000 หุ ้น ใน
ราคาซื้ อหุ น้ ละ 350 บาท รวมมูลค่าการซื้ อทั้งสิ้ น 224 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนในการถือหุ น้ 53.33 % ซึ่ งถือเป็ นบริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่รับมา
แต่ละประเภท โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่ งถือเป็ นวันที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจการควบคุมบริ ษทั ย่อยและปรับปรุ ง
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เกิดจากราคาประเมินทรัพย์สินสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี
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The identifiable assets and liabilities acquired after adjustment are as follows:-

(Unit : Thousand Baht)
As previously
reported
ASSETS
Current assets
Restricted deposit with financial institution
Property, plant and equipment (Fair value)
Right under the raw water distribution contract
Other non-current assets
Total assets

Readjusted

Restated

10,435
103,855
391,874
165,238
239
671,641

-

10,435
103,855
391,874
165,238
239
671,641

(121,672)
-

(40,590)

(121,672)
(40,590)

(184,624)
(306,296)
365,345
40,000
405,345

(40,590)
(40,590)
(40,590)

(184,624)
(346,886)
324,755
40,000
364,755

(189,175)

18,944

(170,231)

216,170

(21,646)

194,524

(224,000)

-

(224,000)

(7,830)

(21,646)

(29,476)

LIABILITIES
Current liabilities
Income tax payables
Non-current liabilities
Total liabilities
ASSETS - NET
Investments paid in January 2016
Total net assets for the calculation of the acquisition
Non-controlling interests (46.67%)
A2 Technology Co., Ltd. (53.33%)
Cost of investment
Goodwill

The fair value of the property, plant and equipment is based on the report of an independent appraiser dated June 23,
2016 using the market value or the replacement cost.
The value of the right under the raw water distribution contract is based on the report of an independent appraiser dated
June 23, 2016 using the income approach (based on the minimum volume of water to be supplied throughout the
remaining term of the contract of 29 years) less the fair value of the property, plant and equipment.
The goodwill represents the business expansion potential in the water industry and the benefit to be received from the
specialist knowhow which will enhance the group operation efficiency. However the Management impaired the entire
goodwill to conform to the above realizable value of the project.
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สิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมามีการปรับปรุ งใหม่ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ตามที่รายงานไว้เดิม

ปรับปรุ งใหม่

ยอดหลังปรับปรุ งใหม่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

10,435

-

10,435

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน

103,855

-

103,855

ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ (มูลค่ายุติธรรม)

391,874

-

391,874

สิ ทธิจากสัญญาขายน้ าดิบ

165,238

-

165,238

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

239

-

239

671,641

-

671,641

(121,672)

-

(121,672)

-

(40,590)

(40,590)

(184,624)

-

(184,624)

(306,296)

(40,590)

(346,886)

365,345

(40,590)

324,755

40,000

-

40,000

405,345

(40,590)

364,755

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม (ร้อยละ 46.67)

(189,175)

18,944

(170,231)

ส่ วนของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด (ร้อยละ 53.33)

216,170

(21,646)

194,524

(224,000)

-

(224,000)

(7,830)

(21,646)

(29,476)

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
เงินลงทุนที่ชาระในเดือน มกราคม 2559
รวมสิ นทรัพย์สุทธิเพื่อคานวณการซื้ อกิจการ

ต้นทุนการลงทุน
ค่าความนิยม

มูลค่ายุติธรรมของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือตามรายงานการประเมิ นของผูป้ ระเมิ นราคาอิสระ ลงวันที่ 23 มิถุนายน
2559 โดยใช้วิธีราคาตลาดหรื อต้นทุนเปลี่ยนแทน
มูลค่าของสิ ทธิ จากสัญญาขายนํ้าดิบถือตามรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่ งประเมินมูลค่า
ของโครงการตามวิธีร ายได้ โดยใช้ส มมติ ฐานจากจํานวนปริ ม าณนํ้าขั้นตํ่าที่ กาํ หนดไว้ตามสั ญญาซื้ อ ขายนํ้าดิ บ ตาม
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญาขายนํ้าดิบโดยประมาณ 29 ปี หักมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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The Management estimates the estimated duration of the benefit from the right under the raw water distribution contract
starting from the date the Company exercises control over the subsidiary throughout the term of the contract of 350
months. The amortization is charged to profit and loss on a straight-line basis.
Right under the raw water distribution contract
As at December 31, 2017 and as at December 31, 2016 is as follow:
(Unit : Baht)
Balance as at January 1, 2016
Increase from investment in subsidiary company
165,237,618.26
Amortized during the year
(5,665,289.77)
Balance as at December 31, 2016
159,572,328.49
Amortized during the year
(5,665,289.77)
Balance as at December 31, 2017
153,907,038.72
The Company has provided the latest independent appraisers on August 8, 2017. The appraised value is by the
method of earning not less than the book value.
Accordingly, the retroactively adjustment would be as follow:
(Unit : Baht)
Consolidated financial position as at December 31, 2016
Asset
Plant, property and equipment (Decrease)
Liabilities and shareholders' equity
Deferred income tax liability Increase
Retained earnings decrease
Non-controlling interests decrease
Non-controlling interests
Non-controlling interests
Statement of comprehensive income
Cost of sales and Cost of services increase
Administrative expenses increase
Net profit decrease
Basic earnings per share from continuing operations per share decrease (Baht / Share)

(237,047.14)
(237,047.14)
39,409,324.75
(21,143,410.14)
(18,502,961.75)
(237,047.14)
(Unit : Baht)
For the year ended
December 31, 2016
189,637.71
20,513,478.19
(20,703,115.90)
(0.03)
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ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดค่าความนิ ยมเนื่ องมาจากศักยภาพในการขยายธุ รกิจเข้าไปในธุ รกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าดิบ และประโยชน์
ที่ จะได้รับจากความรู ้ ความเชี่ ยวชาญซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าที่ประเมินโครงการข้างต้น จึงพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมทั้งจํานวน
ฝ่ ายบริ หารประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิ จากสัญญาขายนํ้าดิบ เริ่ มนับจากระยะเวลาที่ บริ ษทั ฯ
มี อาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ย่อย และสิ้ นสุ ดเมื่ อหมดระยะเวลาตามสัญญาซื้ อขายนํ้าดิ บรวมระยะเวลา 350 เดื อน โดยค่าตัด
จําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
สิ ทธิจากสั ญญาขายนา้ ดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)
165,237,618.26
(5,665,289.77)
159,572,328.49
(5,665,289.77)
153,907,038.72

บริ ษทั ได้จดั ให้มีผปู ้ ระเมินราคาอิสระครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งราคาประเมินดังกล่าวโดยวิธีรายได้ไม่ต่าํ กว่า
มูลค่าตามบัญชี
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยการปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบ มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง

(237,047.14)
(237,047.14)

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

39,409,324.75

กาไรสะสมลดลง

(21,143,410.14)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง

(18,502,961.75)
(237,047.14)
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28. FINANCIAL INSTRUMENT
Policy on financial risk management
The Group is exposed to normal risk regarding to the change of market interest rate and currency exchange rate and
nonperformance of contractual obligations by counter parties. The Group will consider to use appropriate financial
instruments when it considers necessary to manage such risks. However the Group has no policy to use financial
instruments for speculating or for trading.
Risk on credit provision
The Group is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable. The Group manages the risk by
adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore do not expect to incur material financial losses.
In addition, The Group does not have high concentrations of credit risk since they have a large customer base. The
maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade accounts receivable and notes receivable as
stated in the statement of financial position.
Risk on interest rate
Interest rate risk is occurred from changes in market interest rates which will affect the results of the Group operations
and its cash flows. The Group exposure to interest rate risk relates to their cash at banks and loans. However, since most
of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the
market rate, the interest rate risk is expected to be minimal, Details are as follows:
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น
กาไรสุ ทธิ ลดลง
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่องต่อหุ น้ ลดลง (บาท/หุน้ )

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559
189,637.71
20,513,478.19
(20,703,115.90)
(0.03)

28. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด และจากการที่คู่สัญญาไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับบัญชีลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้
มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจาก
การให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ไม่มีการกระจุ กตัวเนื่ องจากบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที่ หลากหลายและมีอยู่
จํานวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐานะทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากมี เงินฝากธนาคารและเงินกูย้ ืมจากธนาคาร
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017
(Unit : Baht)
Consolidated
For the year ended December 31, 2017
Fixed interest rate
Within 1 year
Financial assets :
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Other current assets
Other non – current assets
Total
Financial liabilities :
Bank overdrafts and Short-term loans from
financial institution
Trade and other current payable
Current portion of long-term liabilities
Short-term borrowings
Long-term borrowings
Total

More than 1 year to
5 years

Floating interest
bearing

Non – interest
bearing

Total

100,000,000.00
100,000,000.00

-

207,917,461.61
10,000,000.00
8,600,483.68
226,517,945.29

12,011,159.19
309,687,292.25
321,698,451.44

319,928,620.80
309,687,292.25
10,000,000.00
8,600,483.68
648,216,396.73

-

-

19,972,599.48
8,474,445.06
53,033,076.75
78,659,505.67
160,139,626.96

172,441,417.30
19,640,549.21
192,081,966.51

19,972,599.48
172,441,417.30
8,474,445.06
72,673,625.96
78,659,505.67
352,221,593.47

(Unit : Baht)
Consolidated
For the year ended December 31, 2016
Fixed interest rate
Within 1 year

More than 1 year to
5 years

Floating interest
bearing

Non – interest
bearing

Total

Financial assets :
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Other current assets
Total

-

-

135,080,221.56
7,135,269.98
142,215,491.54

6,649,474.20
247,879,352.26
254,528,826.46

141,729,695.76
247,879,352.26
7,135,269.98
396,744,318.00

Financial liabilities :
Bank overdrafts and Short-term loans from
financial institution
Trade and other current payable
Current portion of long-term liabilities
Short-term borrowings
Income tax payables
Long-term borrowings
Total

-

-

12,819,131.26
87,863,466.72
79,147,147.77
307,858.66
180,137,604.41

132,005,427.86
10,457,561.09
142,462,988.95

12,819,131.26
132,005,427.86
87,863,466.72
79,147,147.77
10,457,561.09
307,858.66
322,600,593.36
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

100,000,000.00
100,000,000.00

-

207,917,461.61
10,000,000.00
8,600,483.68
226,517,945.29

12,011,159.19
309,687,292.25
321,698,451.44

319,928,620.80
309,687,292.25
10,000,000.00
8,600,483.68
648,216,396.73

-

-

19,972,599.48
-

172,441,417.30

19,972,599.48
172,441,417.30

-

-

8,474,445.06
53,033,076.75
78,659,505.67
160,139,626.96

19,640,549.21
192,081,966.51

8,474,445.06
72,673,625.96
78,659,505.67
352,221,593.47

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

135,080,221.56
7,135,269.98
142,215,491.54

6,649,474.20
247,879,352.26
254,528,826.46

141,729,695.76
247,879,352.26
7,135,269.98
396,744,318.00

-

-

12,819,131.26
-

132,005,427.86

12,819,131.26
132,005,427.86

-

-

87,863,466.72
79,147,147.77
307,858.66
180,137,604.41

10,457,561.09
142,462,988.95

87,863,466.72
79,147,147.77
10,457,561.09
307,858.66
322,600,593.36
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
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DECEMBER 31, 2017
(Unit : Baht)

Separate
For the year ended December 31, 2017
Fixed interest rate
Within 1 year
Financial assets :
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Other current assets
Total
Financial liabilities :
Bank overdrafts and Short-term loans from
financial institution
Trade and other current payable
Total

More than 1 year to
5 years

Floating interest
bearing

Non – interest
bearing

Total

-

-

142,341,557.07
10,000,000.00
152,341,557.07

493,367.05
173,555,851.98
174,049,219.03

142,834,924.12
173,555,851.98
10,000,000.00
326,390,776.10

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00

116,575,877.86
116,575,877.86

15,000,000.00
116,575,877.86
131,575,877.86

(Unit : Baht)

Separate
For the year ended December 31, 2016
Fixed interest rate
Within 1 year
Financial assets :
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loans
Total
Financial liabilities :
Bank overdrafts and Short-term loans from
financial institution
Trade and other current payable
Total

More than 1 year to
5 years

Floating interest
bearing

Non – interest
bearing

Total

-

-

120,997,774.76
120,997,774.76

220,335.62
175,065,567.08
165,000,000.00
340,285,902.70

121,218,110.38
175,065,567.08
165,000,000.00
461,283,677.46

-

-

7,822,287.05
7,822,287.05

121,565,219.58
121,565,219.58

7,822,287.05
121,565,219.58
129,387,506.63
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

142,341,557.07
10,000,000.00
152,341,557.07

493,367.05
173,555,851.98
174,049,219.03

142,834,924.12
173,555,851.98
10,000,000.00
326,390,776.10

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00

116,575,877.86
116,575,877.86

15,000,000.00
116,575,877.86
131,575,877.86

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนี้สินทางการเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับ
ลดตามราคาตลาด

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

120,997,774.76
120,997,774.76

220,335.62
175,065,567.08
165,000,000.00
340,285,902.70

121,218,110.38
175,065,567.08
165,000,000.00
461,283,677.46

-

-

7,822,287.05
7,822,287.05

121,565,219.58
121,565,219.58

7,822,287.05
121,565,219.58
129,387,506.63
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Risk on exchange rate
The Group has a foreign currency risks in respect of the sales/purchase transactions. The Group Company manages its
exposure to foreign currency risk by natural balancing net position of receipt and payment of the foreign currency
transactions. In each period, The Group seeks to reduce the risk on net position by entering into forward exchange
contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year.
As at December 31, 2017 and 2016, the outstanding balances of the Group’s financial assets and liabilities denominated
in foreign currencies which did not perform the forward contract so as hedge against risk of currencies are as follows:
(Unit : Million Baht)
Consolidated / Separate
Financial assets
Financial liabilities
December
December
December
December
31, 2017
31, 2016
31, 2017
31, 2016
Currencies :
USD
3.19
0.02
1.21
EUR
0.32
1.26
YEN
1.26
0.41
INR
0.80
0.80
Fair Value
Most of the financial assets are trade accounts receivable which are short-term credit and financial liabilities. Most of the
financial liabilities are trade accounts payable and bank overdrafts and loans from banks with interest rates close to the
market rate. The carrying amount of the financial assets and financial liabilities are not significantly different from their
fair value.
29. PROVIDENT FUND
The Group and their employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E.
2530. The Group and their employees will contribute the same amount at 2% of staffs’ salary to this fund. A local
financial institution is managing the provident fund and will be paid to the employees upon termination in accordance
with the fund rules. For the years ended December 31, 2017 and 2016, in the consolidated financial statements, the Group
contributions amounted to approximately Baht 1.22 million and Baht 1.10 million, respectively and separate financial
statements amounted to approximately Baht 1.05 million and Baht 0.89 million, respectively.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อขายเป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาใช้
นโยบายเน้นความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศโดยรวมในบางช่วงเวลา กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศซึ่ งไม่ได้มีการทําสัญญาป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สกุลเงิน :
ดอลลาห์สหรัฐ
3.19
0.02
1.21
ยูโร
0.32
1.26
เยน
1.26
0.41
รู ปีอินเดีย
0.80
0.80
มูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ การค้า ซึ่ งมีการให้สินเชื่ อระยะสั้นและหนี้ สินทางการเงิน โดยส่ วนใหญ่
เป็ นเจ้าหนี้ การค้าและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจากธนาคาร ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด จึ งทําให้มูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
29. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนด้วยจํานวนเงินที่เท่า ๆ กันในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพนี้ มีสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินรวมได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวน 1.22 ล้านบาท และ 1.10 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1.05 ล้าน
บาท และ 0.89 ล้านบาท ตามลําดับ
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DECEMBER 31, 2017
30. CAPITAL MANAGEMENT
The Board's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain assurance of shareholder, investor, creditor and
market confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return on capital which the
Company defines as result from operating activities divided by total shareholders' equity, excluding non-controlling
interests and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.
As at December 31, 2017 and 2016, in the consolidated financial statements, debt to equity ratio is 0.27 : 1 and 0.28 : 1
respectively and the separate financial statements, debt to equity ratio is 0.11 : 1 and 0.12 : 1 respectively.
31. RECLASSIFICATION
Certain transactions in the financial statement for period 2016 have been reclassified in accordance with the
Notification of the Department of Business Development dated October 11, 2016 regarding “The Brief Particulars in
the Financial Statement B.E.2559.
32. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved to be issued by the Company’s board of directors on February 26, 2018.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
30. การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการดํารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ งเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนเจ้าหนี้ และ
ตลาดเงินทุน และเพื่อการดําเนิ นงานทางธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกําหนดว่าเป็ นผลของกิจกรรมการดําเนิ นงานหารด้วยส่ วนของ ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.27: 1 และ 0.28:1 ตามลําดับ
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.11 : 1 และ 0.12 : 1 ตามลําดับ
31. จัดประเภทรายการบัญชีใหม่
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดปี 2559 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ องการกําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559
32. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
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