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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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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

การประกอบธุรกจิของบริษัท 
 บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”หรือ “APCS”) เดิมช่ือ บริษทั อีสเทิร์น เอเซีย พรีซิชัน่ ออโตพาร์ท

อินดสัตรี จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2537 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 
14 มีนาคม 2538   บริษทัมีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 1 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ คือ การผลิตและ
จ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) มีโรงงานแห่งแรกตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
สมุทรปราการ ในช่วงปลายปี 2545 ไดย้า้ยโรงงานมาอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี และเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 
2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนมีทุนจดทะเบียน 300,000,000  บาท และทุนท่ีเรียกช าระแลว้ จ านวน 
300,000,000 บาท  และเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 บริษทัไดน้ าหุน้สามญัไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน จ านวน 659,999,962 บาท และมีทุนเรียกช าระแลว้ จ านวน 659,999,862บาท   

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold 
Forging)ท่ีท าจากโลหะ เช่น เหลก็กลา้ เหลก็หล่อ เหลก็ทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยรูปร่าง ลกัษณะและ
คุณสมบติัของช้ินงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกคา้  โดยช้ินส่วนท่ีมีความเท่ียงตรงสูงของบริษทัสามารถน าไปใชง้าน
ไดใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนกลุ่มท่ีผลิตส่งให้บริษทัประกอบรถยนต์
โดยตรง (1st Tier Supplier) โดยในปัจจุบนับริษทัมุ่งเนน้การผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเยน็ และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 

บริษทัมีนโยบายในการกระจายฐานลูกคา้สู่หลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและเพ่ิมโอกาส
ในการเติบโตให้กบับริษทั รวมถึงบริษทัยงัคงเดินหน้ายกระดบัมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการขยาย
กระบวนการผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงสนบัสนุนความสามารถในการด าเนินงานท่ี
ยดืหยุน่ของบริษทั  

ภาพรวมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจหลกัในกลุ่มสินคา้ยานยนต ์และขยายการด าเนินงานไปยงั
ธุรกิจอ่ืน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีบริษทัยอ่ยจ านวน 4 บริษทั ไดแ้ก่ 

1) บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ากดั  
2) บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
3) บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั (บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ถือหุน้ในบริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั   
    ในสัดส่วนร้อยละ 100) 
4) บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ถือหุน้ในบริษทั ชลกิจสากล จ ากดั  
    ในสัดส่วนร้อยละ 53.33) 
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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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การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 

บริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ากดั (“พีทู”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 40 

ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วน  
ร้อยละ 100  

ปี 2560 พีทูไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ อีกจ านวน 110 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ท าให้ปัจจุบนัพีทู       
มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 150 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 15 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

พีทูประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีซับซ้อนนอ้ย และสามารถลดตน้ทุนไดม้ากเม่ือผลิตในปริมาณสูง 
โดยมุ่งท่ีอุตสาหกรรมช้ินส่วนจกัรยานยนตแ์ละอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการแข่งขนัสูงทางดา้นราคาแต่มี
ปริมาณการสั่งซ้ือจ านวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือรองรับลูกคา้เดิมท่ีบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัลดลง เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บนอ้ย
กวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัลูกคา้ในกลุ่มอ่ืน เพ่ือท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมในอนาคต ปัจจุบนัโรงงาน
ของ  พีทูตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีเช่า ซ่ึงอยูใ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

พีทูไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) ทั้งน้ี การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์
ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การส่งเสริมภายใตม้าตรการพิเศษตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 1/2553 เร่ือง
นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประกาศฉบบัแกไ้ขท่ี 2/2554 ลงวนัท่ี 5 
มกราคม 2553 และวนัท่ี 17 มกราคม 2554 ตามล าดบั ในการใหสิ้ทธิประโยชน์จากการน าเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ในประเทศมาใช้
ในโครงการ  โดยพีทูไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554   
 
บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ากดั (“เอทู”) จัดตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้
จ านวน 20 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 100  

ปี 2559 เอทูไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ อีกจ านวน 80 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท มีทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้จ านวน 100 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  และเอทูได้
ลงทุนในบริษทั ชลกิจสากล จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ ในสัดส่วนร้อยละ 53.33 ท าใหบ้ริษทั ชลกิจสากล 
จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ปี 2560 เอทูไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ อีกจ านวน 220 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ท าใหปั้จจุบนั 
เอทูมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 320 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 32 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท   และเอทูไดล้งทุนใน บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ  ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ 
เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ  ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท  ธุรกิจน ้า และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ในสัดส่วนร้อยละ 100 ท าใหบ้ริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ปัจจุบนัเอทูด าเนินธุรกิจให้บริการงานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภท
พลงังานทดแทนทุกชนิด   
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 3 

บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ  ากดั  (“เอที”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและ   
เรียกช าระแลว้จ านวน 10 ลา้นบาท  แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1 หม่ืนหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาทโดยมีเอทูเป็น  
ผูถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

ปัจจุบนัเอทีด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ  ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท  ธุรกิจน ้า และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม   

บริษัท ชลกจิสากล จ ากดั 

บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“ชลกิจ”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2549 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระ
แลว้จ านวน 120 ลา้นบาท  แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1.2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยมีเอทู เป็นผูถื้อหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 53.33  ปัจจุบนัชลกิจด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 4 

  1.1  ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

 
  
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ คือ "ผู้ช านาญการระดับโลก ในการผลิตชิน้ส่วนโลหะความเท่ียงตรงสูง"บริษทั
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการจดัการทั้งองคก์ร เพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งใน
ดา้นการบริหารจดัการ การผลิต และบุคลากร  ซ่ึงเนน้ในดา้นการผลิตสินคา้เป็นหลกั  โดยบริษทัไดน้ าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
มาใชใ้นการผลิตรวมถึงพฒันาระบบป้อนช้ินงานอตัโนมติั (Robot) มาใชใ้นสายการผลิตเพ่ิมข้ึน  ในบางกระบวนการผลิตท่ี
ตอ้งใชบุ้คลากร บริษทัไดเ้น้นการพฒันาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรเหล่านั้นไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะความรู้เก่ียวกบั
ช้ินงานท่ีผลิต เพ่ือใหก้ารผลิตช้ินงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด  และลดงานเสีย เป็นตน้    
 
 เน่ืองจากบริษทัจดัเป็นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ประเภทช้ินส่วนยานยนต ์ ดงันั้นปัจจยัภายใน เช่น การบริหารงาน 
การผลิต การพฒันาคน เป็นปัจจยัท่ีบริษทัสามารถควบคุมและก าหนดทิศทางได ้ แต่ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก 
สังคม การเมือง และนโยบายของรัฐบาล  เป็นปัจจัยท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้  ดังนั้ นหากปัจจัยภายนอกมีการ
เปล่ียนแปลง  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได ้และตน้ทุนการผลิตของบริษทั ซ่ึงระดบัผลกระทบข้ึนอยู่กบัระดบัความ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าว 
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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  เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิและโครงการในอนาคต 
 บริษทัยงัคงมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and 
Components) เป็นธุรกิจหลกัของบริษทั นอกจากนั้นบริษทัยงัคงมีเป้าหมายท่ีจะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยงั
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components) 
บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมลูกคา้กลุ่มต่างๆ ในตลาดช้ินส่วนใหม้ากข้ึน ทั้งตลาดในประเทศ 
และตลาดต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

ทั้งน้ีการขยายฐานลูกคา้ในต่างประเทศให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนยอดขายส่งออก  ซ่ึงประเภทช้ินงานท่ี
บริษทัคาดวา่จะมีการเติบโตท่ีดีข้ึน คือ ช้ินส่วนยานยนต ์ช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์ ช้ินส่วนเคร่ืองมือแพทย ์ โดยกลุ่ม
ลูกคา้อยูใ่นประเทศแถบยโุรปและอเมริกา  บริษทัจะขยายผลิตภณัฑ์ใหม่หลากหลายมากข้ึน (New Model) ใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละคอมเพรสเซอร์ เพ่ือใชก้  าลงัการผลิตใหเ้ตม็ท่ี  

2. บริษัทจะขยายการประกอบธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพารายได้จาก
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีตอ้งการยา้ยฐานการผลิตมาในประเทศ ซ่ึง
พนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกลเ้คียงหรือต่อเน่ืองกนักบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั เพ่ือก่อให้เกิด Synergy ในการผลิต และการเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิต โดยผลิตภณัฑ์
จะตอ้งมีรูปแบบและการผลิตท่ีซบัซอ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องบริษทั  

3. บริษทัยอ่ยขยายการประกอบธุรกิจไปในดา้นการใหบ้ริการ การออกแบบใหค้  าปรึกษาดา้นวิศวกรรม การใหบ้ริการ
งานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด อีกทั้ งมี
แผนการขยายธุรกิจไปยงัโรงงานผลิตไอน ้า น ้ าบริสุทธ์ิ และผสมสารเคมี เพ่ือจ าหน่ายในกิจการอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี หรือเพ่ือใชเ้พ่ือจ าหน่ายแก่ชุมชน 

4. ขยายฐานกลุ่มลูกคา้ทางเลือกใหม่ของพลงังาน โซลาร์ รูฟ คือระบบเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยม์าเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าบนหลงัคา เพ่ือช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว ช่วยเสริมก าลงัการผลิตไฟฟ้า ช่วยกนัเปล่ียนโลกได ้

5. บริษทัยอ่ยจะเป็นหน่ึงในผูจ้ดัซ้ือจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีจ าเป็นต่อโครงการ โดยจดัซ้ือและจดัหาจาก
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการเจรจาต่อรองราคา เง่ือนไขการ
สั่งซ้ือและการส่งมอบ ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบติัของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ี
ผูอ้อกแบบได้ระบุไว ้รวมทั้ งประสานงานให้มีการจัดส่งตามท่ีก าหนดการซ่ึงสอดคลอ้งกับแผนงานรวมของ
โครงการ 

6. บริษทัย่อยไดข้ยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจน ้ า เน่ืองจากบริษทัไดเ้ล็งเห็นว่าธุรกิจน ้ าเป็นธุรกิจแห่งอนาคต มีการ
ขยายตวัสูง และมีคู่แข่งไม่มาก  โดยบริษทัยอ่ยจะท าธุรกิจน ้าแบบครบวงจร คือ น ้าดิบ น ้าประปา และน ้าเสีย โดยมี
ลกัษณะของธุรกิจเป็นการท าสัมปทานกบัภาครัฐ หรือเอกชนท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองดว้ยปัจจุบนั ภาครัฐตอ้งการกระตุน้
เศรษฐกิจดว้ยการลงทุน จึงเป็นช่องทางท่ีการลงทุนโดยภาคเอกชน ในลกัษณะสัมปทานจะมีการขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งมีการเปิด AEC ท าให้ช่องทางในการลงทุน ท่ีประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เมียรมาร์ ลาว และกมัพูชา มี
โอกาสมากข้ึน 

7. บริษทัย่อยจะขยายแหล่งเก็บน ้ าดิบตน้ทุนต ่า เพ่ือรองรับปัญหาความไม่แน่นอนของน ้ าดิบท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ 
ควบคู่กบัการรองรับการขยายรายไดจ้ากการเติบโตของลูกคา้  
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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  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

-วนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาท 
-วนัท่ี 28 มิถุนายน 2560  ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย  บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจการจดัจ าหน่าย

วสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกปะเภท  โดยมีทุน
จดทะเบียน 10,000,000 บาท  
          -  วนัท่ี 5 กนัยายน 2560  บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 320,000,000 บาท  
 -  วนัท่ี 12 มกราคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 500,000,000 บาท 

 
1.4  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - 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 high-

precision 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 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 

สารจากประธานกรรมการบริษทั 
 
 

ปี 2560  ผลประกอบการของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ดีข้ึน  โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิต
ช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง  จดัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ผลประกอบการท่ีดีข้ึนมาจากการผลิตช้ินงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ  ซ่ึงบริษทับริหารจดัการโดยปรับเปล่ียนแผนการบริหารงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  พฒันางาน
โดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัน ามาใชใ้นการผลิต รักษาคุณภาพของงานท่ีผลิตช้ินงานให้มีความเท่ียงตรงสูง ตรงตาม
คุณภาพท่ีลูกคา้ก าหนดสมเป็น Precision ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในรุ่นงานท่ีผลิต
ใหม่  และบริษทัสามารถรักษายอดค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แมใ้นสภาวะปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง จึงท าให้
บริษทัสามารถรักษายอดรายไดอ้ยา่งมีความเสถียรภาพ  

ผลการด าเนินงานรวม  ปรับตวัดีข้ึนอนัเน่ืองมากจาก บริษทัไดก้า้วไปสู่ธุรกิจ ท่ีปรึกษาและงานก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าและพลงังานทดแทน ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัยอ่ย โดยถือเป็นกา้วท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัยอ่ยมี
ศกัยภาพในการสร้างงานให้กบัลูกคา้  และมีทีมบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ เป็นท่ียอมรับ
ของกลุ่มลูกคา้ ท าใหมี้รายไดท่ี้เติบโตข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั   และอีกธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัยอ่ยอีกแห่ง
คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ ท่ีมีการซ้ือขายน ้ากบัภาคเอกชน โดยจะเร่ิมมีรายไดใ้นปี 2561   

นอกจากนั้นการด าเนินงานดา้นอ่ืน  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดร้ณรงคส์นบัสนุนโครงการท่ีสร้าง
งานสร้างอาชีพให้กบัคนพิการ เพ่ือสร้างให้ผูพิ้การมีงานท าอย่างย ัง่ยืน  โครงการลดใช้พลงังานและการประหยดั
พลงังาน ความปลอดภยัในการท างาน  การใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัยงัคงยึดหลกัแนวคิดท่ีวา่  โรงงาน เป็นไดม้ากกวา่ท่ีท ามาหากิน แต่ยงัเป็นท่ีบ่มเพาะ “คน” ให้
เป็น “คนดี”  เป็นคนดีดว้ยการกระท ามิใช่เพียงเขา้ใจและตระหนกัรู้  รวมถึงยงัด าเนินตามปณิธานสูงสุดของบริษทั คือ 
“มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผน่ดิน” (วินยั สามคัคี เสียสละ คุณธรรม กตญัญู) โดยกิจกรรมดงักล่าวไดรั้บการตอบรับเป็น
อยา่งดีจากพนกังาน  

ในปี 2561 ภาพรวมแนวโนม้การด าเนินงานยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความแขง็แกร่งอยา่งมัน่คงในกลุ่มธุรกิจของ
บริษทั  โดยสร้างทีมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีศกัยภาพ น านวตักรรมการผลิตและเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใช้
ในกระบวนการท างาน  พึงปฏิบติังานต่อลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  สร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้   
และพฒันาศกัยภาพทางธุรกิจให้ขยายไปยงัฐานกลุ่มลูกคา้ท่ีสามารถสร้างมูลค่ารายไดอ้ยา่งเติบโตและยัง่ยืนให้กบักลุ่ม
บริษทั  เพ่ือสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว    

ผมในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีให้การสนบัสนุนบริษทั
และกลุ่มบริษทั ทุกดา้นดว้ยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร พนกังานทุกท่านท่ีมุ่งมัน่และทุ่มเทในการปฏิบติังาน
ดว้ยดีเสมอ เพ่ือช่วยกันพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กับกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ือง ผมขอให้ค  ามั่นว่าจะ   ยึดหลกั
คุณธรรม ความซ่ือสัตย ์และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตลอดไป 

 
 
 
         ( นายมนู  เลียวไพโรจน์ ) 
            ประธานกรรมการบริษทั 
                  26 กมุภาพนัธ์ 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 2016 2017 

Revenue % Revenue % 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 Asia Precision PLC 
 

71.50 8.72 106.42 10.80 111.35 8.67 
2.1.2 Air-condition and 
refrigeration compressors 

Asia Precision PLC  154.85 18.88 186.20 18.91 214.47 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 Asia Precision PLC 
 

10.94 1.33 21.49 2.18 42.83 3.33 
2.2  Consulting and 

Construction A2 Technology Co., Ltd 100% - - 59.04 6.00 303.82 23.65 
2.3  Production and sale  

row water 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.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้ำงรำยได ้จ ำแนกตำมลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

                      (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายได้ผลติภณัฑ์/ 
กลุ่มธุรกจิ 

ด าเนินการโดย 
สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม 

2558 2559 2560 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

2.1 กลุ่มธุรกจิผลติช้ินส่วน
โลหะเทีย่งตรงสูง 

2.1.1 ช้ินส่วนยานยนต ์
            1) รถยนต ์ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 
545.29 66.48 538.75 54.70 569.74 44.35 

    2) รถจกัรยานยนต ์ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 

71.50 8.72 106.42 10.80 111.35 8.67 
2.1.2  อุปกรณ์คอมเพรส 

เซอร์เคร่ืองปรับ 
อากาศและเคร่ืองท า
ความเยน็ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  154.85 18.88 186.20 18.91 214.47 16.69 

2.1.3  กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 

37.68 4.59 49.58 5.03 42.53 3.31 

2.1.4  ช้ินส่วนอ่ืนๆ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 

10.94 1.33 21.49 2.18 42.83 3.33 
2.2 กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษา

และก่อสร้าง บริษทั เอทู เทคโนโลย ี จ  ากดั 100% - - 59.04 6.00 303.82 23.65 
2.3 กลุ่มธุรกจิผลติและ

จ าหน่ายน า้ดบิ บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั 53.33% - - 23.45 2.38 - - 

   
820.26 100.00 984.93 100.00 1,284.74 100.00 

        

หมำยเหตุ  :  รำยไดร้ะหวำ่งกนัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ (ดูรำยละเอียดในหวัขอ้ 12 เร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั )  
   

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือ เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนเท่ียงตรงสูงโดยประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมี
ควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)ท่ีท ำจำกโลหะ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components)ท่ีท ำจำก
โลหะ เช่น เหล็กกลำ้ เหล็กหล่อ เหล็กทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยรูปร่ำง ลกัษณะและคุณสมบติัของ
ช้ินงำนจะเป็นไปตำมกำรออกแบบของลกูคำ้  

ทั้งน้ีช้ินส่วนท่ีผลิตใหแ้ก่ลกูคำ้แต่ละรำยจะมีรำยละเอียดปลีกยอ่ยท่ีแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีจะ
น ำไปใชง้ำน ซ่ึงลกัษณะของช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตมีลกัษณะต่ำงกนั เช่น รูปร่ำง ขนำดมิติ ลกัษณะของวตัถุดิบคุณสมบติัเฉพำะ
ของวตัถุดิบ ควำมเรียบผวิ เป็นตน้ 
 ทั้งน้ีแมว้่ำช้ินส่วนของบริษทัสำมำรถน ำไปใชง้ำนไดใ้นอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ำรน ำไปใชง้ำนและกำรออกแบบช้ินงำนของลูกคำ้ ปัจจุบนัลูกคำ้ของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพ
ดิจิตอล  โดยผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีน ำไปใชเ้ป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของลกูคำ้ในแต่ละอุตสำหกรรม 
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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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2.1  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
2.1.1  ช้ินส่วนยานยนต์ 
(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงให้แก่ลูกคำ้ของบริษทัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนต์และ
รถจกัรยำนยนต ์(Product Maker) ผูผ้ลิตและจดัหำอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ลิตและจดัหำอุปกรณ์  ขั้นท่ี 1 จะน ำ
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนของรถยนต์ ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในเคร่ืองยนต์ ระบบควบคุมกำรขบัเคล่ือน 
ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ปัดน ้ำฝน และสตำร์ตเตอร์ เป็นตน้ ส่วนผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1 ของรถจกัรยำนยนตจ์ะน ำช้ินส่วน
ของบริษทัไปใชเ้ป็นช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละระบบคลชัท ์เป็นตน้ โดยลูกคำ้ของบริษทั ไดแ้ก่ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)   
บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (โปแลนด์) บจ. วำลีโอสยำม เทอร์มอลซิสเต็มส์  บจ. ไทยซัมมิท   มิทซูบะ อีเล็คทริคแมนู แฟ็คเจอร่ิง             
บจ. เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)  บจ. เอฟซีซี (ประเทศไทย) บจ. ไทยฮอนดำ้ แมนูแฟคเจอร่ิง  บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 
บจ.สยำมคูโบตำ้ คอร์ปอเรชัน่ เป็นตน้ 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 
 

 

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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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 Vehicle Production Local Sales of Vehicles Export of Vehicles 

  
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
2013 2,457,057 - 1,330,672 -7 1,128,152 10 
2014 1,880,007 -23 881,832 -34 1,128,102 - 
2015 1,913,002 2 799,632 -9 1,204,895 7 
2016 1,944,417 2 768,788 -4 1,188,515 1 
2017 1,988,823 2 871,650 -13 1,139,696 -4 

    Source:  Thailand Automotive Institute 
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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)  การตลาดและภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 
ภำวะอุตสำหกรรมรถยนตใ์นปี 2560 มีปริมำณกำรผลิตรถยนตป์ระมำณ 1.9 ลำ้นคนั โดยปริมำณกำรขำยรถยนตใ์น

ประเทศ มีจ ำนวน 0.8 ลำ้นคนั  ปริมำณยอดกำรส่งออกรถยนต ์มีจ ำนวน 1.1 ลำ้นคนั โดยแบ่งเป็น 
ปริมำณกำรผลิตรถยนตข์องปี 2560 เพ่ิมจำกปี 2559 และปี 2558 จ ำนวน 0.04 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 2 และจ ำนวน 

0.08 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 4 ตำมล ำดบั 
ปริมำณกำรขำยรถยนต์ในประเทศปี 2560  ลดลงจำกปี 2559 และปี 2558 จ ำนวน 0.10 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 13  

และจ ำนวน 0.07 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 9 ตำมล ำดบั  
ปริมำณยอดกำรส่งออกรถยนตข์องปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 0.05 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 4  และเม่ือเทียบปี 2560 

กบัปี 2558 เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 0.06 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 5  
ภำพรวมอุตสำหกรรมรถยนต ์ในปี 2560  ปริมำณกำรผลิตขยำยตวัเม่ือเทียบกบัปี 2559  โดยเป็นกำรขยำยตวัของ

ตลำดในประเทศ เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจภำยในประเทศขยำยตวัสอดคลอ้งกับท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำร
เศรษฐกิจและสังคมคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยำยตวัร้อยละ 3.9 รวมทั้ งมีกำรเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่เพ่ือ
กระตุน้ตลำดในประเทศ อยำ่งไรกต็ำมตลำดส่งออกมีกำรชะลอตวัในประเทศแถบเอเชีย ตะวนัออกกลำง แอฟริกำ ยโุรป และ
อเมริกำกลำงและใต ้โดยผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัสอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ปี 
  

กำรผลิตรถยนต ์ ยอดขำยรถยนตใ์นประเทศ ยอดส่งออก 
ปริมำณ 

(คนั) 
อตัรำกำรขยำยตวั 

(ร้อยละ) 
ปริมำณ 

        (คนั) 
อตัรำกำรขยำยตวั 

(ร้อยละ) 
ปริมำณ 

      (คนั) 
อตัรำกำรขยำยตวั 

(ร้อยละ) 
2556 2,457,057 - 1,330,672 -7 1,128,152 10 
2557 1,880,007 -23 881,832 -34 1,128,102 0 
2558 1,913,002 2 799,632 -9 1,204,895 7 
2559 1,944,417 2 768,788 -4 1,188,515 -1 
2560 1,988,823 2 871,650 13 1,139,696 -4 

ท่ีมำ: สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
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         (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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           (ลำ้นคนั) 

 
 

ท่ีมำ: สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
 
 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถยนต์ 
ตำมข้อมูลของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ของส ำนักงำนเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม ไดค้ำดกำรณ์ว่ำ ยอดกำรผลิตรถยนต์ ในปี 2561  จะมียอดกำรผลิตรถยนต ์
ประมำณ 2,000,000 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.56  โดยแบ่งเป็นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ ประมำณ 900,000 คนั และเป็นกำร
ผลิตเพ่ือกำรส่งออกประมำณ 1,100,000 คนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) คำดกำรณ์อตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิฐ (GDP) ปี 2561 วำ่จะขยำยตวัร้อยละ 3.6-4.6 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจำกกำร
ขยำยตวัเร่งข้ึนของเศรษฐกิจโลกซ่ึงจะส่งผลให้กำรส่งออกขยำยตวัดีข้ึน และท ำใหก้ำรผลิตภำคอุตสำหกรรมกลบัมำสนบัสนุน
เศรษฐกิจไดม้ำกข้ึน และคำดวำ่มูลค่ำกำรส่งออกสินคำ้จะขยำยตวัร้อยละ 6.8 ของ GDP  

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ 
ภำวะอุตสำหกรรมรถจกัรยำนยนตใ์นปี 2560 มีปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนตป์ระมำณ 2.1 ลำ้นคนั ปริมำณกำร

ขำยรถจกัรยำนยนต์ในประเทศ มีจ ำนวน 1.8 ลำ้นคนั ปริมำณยอดกำรส่งออกรถจกัรยำนยนต์ มีจ ำนวน 0.8 ลำ้นคนั โดย
แบ่งเป็น 

ปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนตข์องปี 2560 เพ่ิมจำกปี 2559 จ ำนวน 0.23 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 13 และเม่ือเทียบปี 
2560 กบัปี 2558 ลดลงจ ำนวน 0.25 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 14  

ปริมำณกำรขำยรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศปี 2560 เพ่ิมจำกปี 2559  และ ปี 2558  จ ำนวน 0.07 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 4  
และจ ำนวน 0.17 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 10  ตำมล ำดบั 

ปริมำณยอดกำรส่งออกรถจกัรยำนยนตปี์ 2560 ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 0.08 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 8 และเม่ือ
เทียบปี 2560 กบัปี 2558 ลดลงจ ำนวน 0.09 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 10 

ภำพรวมในปี 2560 กำรผลิตรถจกัรยำยนตข์ยำยตวั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรของ
ตลำดในประเทศเพ่ิมข้ึน อย่ำงไรก็ตำมตลำดส่งออกมีกำรชะลอตวั โดยผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัสอดคลอ้งกบัสภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศ 
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Year 
Motorcycle production Local sales of motorcycle Export of motorcycle 
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
Quantity 

(Unit) 
Growth Rate 

(%) 
2013 2,218,625 -15 2,004,498 -6 935,747 9 
2014 1,842,708 -17 1,701,535 -15 887,980 -5 
2015 1,807,325 -2 1,639,090 -4 939,980 6 
2016  1,820,358  1 1,738,231  6 924,917 -2 
2017 2,055,193 13 1,810,771 4 849,081     -8 

Source: Thailand Automotive Institute  
 

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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ปี 
  

กำรผลิตรถจกัรยำนยนต ์ ยอดขำยรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศ ยอดส่งออกรถจกัรยำนยนต ์

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

2556 2,218,625 -15 2,004,498 -6 935,747 9 
2557 1,842,708 -17 1,701,535 -15 887,980 -5 
2558 1,807,325 -2 1,639,090 -4 939,980 6 
2559 1,820,358 1 1,738,231 6 924,917 -2 
2560 2,055,193 13 1,810,771 4 849,081 -8 

ท่ีมำ :  สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถจักรยานยนต์ 
ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ไดค้ำดกำรณ์ว่ำ ปี 2561 

อุตสำหกรรมรถจกัรยำนยนตก์ำรผลิตจะขยำยตวั ประมำณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนตป์ระมำณ 
2,200,000 คนั เน่ืองจำกเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึน ทั้งน้ีจำกปริมำณกำรผลิตท่ีคำดกำรณ์
ไวข้ำ้งตน้จะเป็นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ ประมำณร้อยละ 85-90 และกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกร้อยละ 10-15  

ภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์จัดเป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีรัฐบำลให้กำรสนับสนุน เน่ืองจำกเป็น

อุตสำหกรรมท่ีมีบทบำทในกำรสนบัสนุนอุตสำหกรรมยำนยนตซ่ึ์งไทยเป็นฐำนกำรผลิตขนำดใหญ่ท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของโลก 
และมีควำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ งในส่วนท่ีก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนเป็นจ ำนวนมำก และก่อให้เกิดกำร
เช่ือมโยงกบัอุตสำหกรรมเก่ียวเน่ืองต่ำงๆ 

 ในภำคอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต ์ลกัษณะกำรแข่งขนัจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็นอุตสำหกรรมท่ีมี
กำรกระจำยตวัมำก โดยส่วนใหญ่แลว้แต่ละบริษทัจะมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น และตำมปกติแลว้ลูกคำ้จะมีขนำดใหญ่กว่ำ
ผูป้ระกอบกำรมำก ท ำให้ลูกคำ้เลือกใช้ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยส ำหรับช้ินส่วนแต่ละอย่ำง และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
ผูป้ระกอบกำรและลูกคำ้โดยปกติจะเป็นไปในรูปของกำรพยำยำมพฒันำ Supplier เพ่ือใหส้ำมำรถส่งช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคำ้รำย
นั้นๆ ไดใ้นระยะยำวเน่ืองจำกกำรพฒันำ Supplier แต่ละรำยให้มีคุณภำพตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่ำย 
และหำกช้ินส่วนใดช้ินส่วนหน่ึงมีปัญหำเกิดข้ึน จะมีผลกระทบต่อลกูคำ้รำยนั้นท ำใหไ้ม่สำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด อยำ่งไรกต็ำมเน่ืองจำกในอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต ์เม่ือมีกำรพฒันำ Supplier ข้ึนมำแลว้จะมีกำรดูแล Supplier 
ให้เติบโตไปพร้อมกบัลูกคำ้รำยนั้นๆ ในส่วนของบริษทันั้น มีลกัษณะเด่นเพ่ิมเติม คือไม่ไดมุ่้งเน้นเฉพำะผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
เฉพำะอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง หำกแต่ผลิตช้ินส่วนท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงโดยฉพำะ ท ำให้บริษทัมีลูกคำ้อยู่ใน
หลำกหลำยอุตสำหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพำะสำยท่ีเด่นชดั 

ปี 2560 อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์ มีทิศทำงกำรเติบโตข้ึน โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกช้ินส่วนยำนยนต์ จ ำนวน 
274,577 ลำ้นบำท แบ่งเป็นกำรส่งออกช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์จ ำนวน 39,728 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 14 ช้ินส่วนอะไหล่ จ ำนวน 
36,127 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 13  ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 198,242  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 72 และช้ินส่วนอ่ืน จ ำนวน 
480 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยขอ้มูลของศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำนักงำนปลดักระทรวงพำณิชย ์
รำยงำน ช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์มีตลำดส่งออกท่ีส ำคญั คือ ญ่ีปุ่น มำเลเซีย และอินโดนีเซีย และช้ินส่วนรถจกัรยำนยนต์มี
ตลำดส่งออกท่ีส ำคญั คือ กมัพชูำ อินโดนีเซีย และเวยีดนำม 
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Quantity of Export Automotive & Auto Parts 
                  (Unit : Million Baht) 

 
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 

 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านบาท 2013 2014 2015 2016 2017 
Engine 28,354 31,590 32,482 43,717 39,728 
Spare parts 19,705 20,236 23,469 29,316 36,127 
O.E.M. Part 189,525 198,300 188,761 184,481 198,242 
Others 947 1,643 1,177 802 480 
Total 238,531 251,769 245,889 258,316 274,577 
Growth Rate (%) 9 6 2 5 6 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 12 

มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ 
                  (หน่วย : ล้านบาท) 

ท่ีมำ: ศูนยส์ำรสนเทศยำนยนต ์(Automotive Intelligent Unit) 
 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันช้ินส่วนยานยนต์ 
ปี 2561 โดยภำพรวมอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนตใ์นส่วนท่ีผลิตใหก้บัโรงงำนประกอบรถยนต ์น่ำจะมีแนวโนม้ท่ี

ปรับตวัดีข้ึน อนัเน่ืองมำจำกนโยบำยภำครัฐบำลท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบกำรเน้นกำรเป็นฐำนกำรผลิตและ
ส่งออกยำนยนตแ์ละช้ินส่วนยำนยนตท่ี์ย ัง่ยนื  อีกทั้งช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์และช้ินส่วนอะไหล่ยำนยนต ์ยงัคงเป็นท่ีตอ้งกำรของ
ตลำดส่งออกหลำยประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย และกมัพูชำ เน่ืองจำกประเทศไทยมีศกัยภำพกำรผลิตท่ีได้
คุณภำพทดัเทียมกบัตลำดภมิูภำคอำเซียน 
 ทั้งน้ีในภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตข์องบริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบั
สภำวะอุตสำหกรรมยำนยนตโ์ดยภำพรวมของประเทศ   

2.1.2  กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 
(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนให้แก่ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 
(Product Maker) โดยตรง ซ่ึงลูกคำ้ของบริษทั ไดแ้ก่ บจ.อิเมอร์สัน อิเลคทริค (ประเทศไทย), บจ.อิเมอร์สัน ไคลเมท 
เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็น
ส่วนประกอบ 

หน่วย: ล้านบาท         2556         2557        2558         2559         2560 
เคร่ืองยนต ์ 28,354 31,590 32,482 43,717 39,728 
ช้ินส่วนอะไหล่ 19,705 20,236 23,469 29,316 36,127 
ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 189,525 198,300 188,761 184,481 198,242 
ช้ินส่วนอ่ืนๆ 947 1,643 1,177 802 480 
รวม 238,531 251,769 245,889 258,316 274,577 
อตัรำกำรขยำยตวั (%) 9 6 -2 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.  
 

  
 

2013 2014 2015 2016 2017 
 Compressor Industry Production (Unit : Million) 11.9 11.8 11.0 10.4 9.5 

Growth Rate (%) 1 -1 -6 -6 -9 
Local Sales of Compressor Industry (Unit : Million) 6.0 5.9 5.8 5.7 5.1 
Growth Rate (%) -2 -2 -2 -3 -10 

  Source: The Office of Industrial Economics 

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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(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ 
ปี 2560  อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ มีปริมำณกำรผลิตทั้งประเทศ จ ำนวน 9.5 ลำ้นเคร่ือง ลดลงจำกปี 2559 และปี 

2558 จ ำนวน 0.9 ลำ้นเคร่ือง และจ ำนวน 1.5 ลำ้นเคร่ือง ตำมล ำดบั  
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ จ ำนวน 5.1 ลำ้นเคร่ือง  ลดลงจำกปี 2559 และปี 2558 จ ำนวน 0.6 ลำ้นเคร่ือง 

และจ ำนวน 0.7 ลำ้นเคร่ืองตำมล ำดบั  
          2556          2557         2558 2559 2560 

ปริมำณกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ (ลำ้นเคร่ือง) 11.9 11.8 11.0 10.4 9.5 
อตัรำกำรขยำยตวั (ร้อยละ) 1 -1 -6 -6 -9 
ปริมำณจ ำหน่ำยภำยในประเทศ (ลำ้นเคร่ือง) 6.0 5.9 5.8 5.7 5.1 
อตัรำกำรขยำยตวั (ร้อยละ) -2 -2 -2 -3 -10 

 ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ในปี 2560 ภำพรวมอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริมำณกำรจ ำหน่ำยกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ปรับตวัลดลง 

เน่ืองจำกกำรส่งออกไปยงัสหภำพยโุรป สหรัฐอเมริกำ จีน ญ่ีปุ่น และอำเซียนลดลง  อยำ่งไรกต็ำมรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ขีด
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ไดค้ำดกำรณ์ดำ้นกำรส่งออกในอุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศ 
และเคร่ืองท ำควำมเยน็ ประเทศไทยยงัมีโอกำสในกำรกำ้วสู่ควำมเป็นผูน้ ำแห่งศูนยก์ลำงอุตสำหกรรมกำรผลิต และกำร
ส่งออกเคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ จำกปัจจุบนัมีมูลค่ำทำงกำรคำ้กำรลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และอำเซียน
เป็นคู่คำ้อนัดบัหน่ึงของไทย กำรมีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะช่วยในมำตรกำรกำรลดและยกเลิกภำษีในดำ้นสินคำ้ 
กำรบริหำร ตลอดจนสิทธิพิเศษดำ้นกำรลงทุนแก่กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน  
 ทั้ งน้ีในภำพรวมของบริษัท อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ และเคร่ืองท ำควำมเย็น มีผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน อัน
เน่ืองมำจำกกลุ่มลกูคำ้รำยใหญ่ท่ีมีเครือข่ำยอยูท่ ัว่โลกมียอดสั่งซ้ือช้ินส่วนโลหะซ่ึงเป็นส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์อยำ่ง
ต่อเน่ือง บริษทัสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรไดท้นัต่อเวลำและมีคุณภำพจึงท ำให้ยงัคงสำมำรถรักษำระดบัยอดขำยให้เพ่ิมข้ึน
อยำ่งต่อเน่ือง 
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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  กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดจิิตอล 
(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนใหแ้ก่ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล (Product Maker) โดยตรง โดยช้ินส่วนท่ี
บริษทัจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในชุดซูมของกลอ้งถ่ำยภำพ โดยลูกคำ้ของบริษทั ไดแ้ก่ บจ. นิคอน (ประเทศไทย) บจ.นิเด็ด  
โคปอล (ประเทศไทย) บจ.เอนท ์(ประเทศไทย) 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิิตอลทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิิตอลในประเทศไทย 

ปี 2560 ภำวะอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอลมีอตัรำกำรเติบโตท่ีทรงตวั เน่ืองจำกบริษทัผูผ้ลิตสมำร์ทโฟนได้
เพ่ิมเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพในสมำร์ทโฟนให้ถ่ำยรูปไดค้มชดัข้ึน และไดพ้ฒันำกำรถ่ำยภำพในสมำร์ทโฟนอย่ำงต่อเน่ือง 
ปัจจุบนัสมำร์ทโฟนบำงรุ่นสำมำรถถ่ำยรูปไดมี้คุณภำพเดียวกนักบักลอ้งคอมแพค ซ่ึงท ำให้ผูบ้ริโภคหันไปใชส้มำร์ทโฟน 
มำกข้ึน จนส่งผลกระทบต่อตลำดกลอ้งถ่ำยรูปดิจิตอล  

โดยกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี 
 กลอ้งคอมแพค หมำยถึงกลอ้งขนำดเล็กเหมำะส ำหรับพกพำและใชง้ำนง่ำย กลอ้งประเภทน้ีเป็นผลิตภณัฑ์

หลกัของกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 
 กลอ้ง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมำยถึงกลอ้งคุณภำพสูง ขนำดค่อนขำ้งใหญ่ รำคำสูง สำมำรถถอด

เปล่ียนเลนส์ เหมำะส ำหรับผูใ้ชก้ลอ้งมืออำชีพและเน่ืองจำกกลอ้งชนิดน้ีมีรำคำค่อนขำ้งสูง จึงท ำใหฐ้ำนลูกคำ้
เลก็กวำ่กลอ้งแบบคอมแพค 

 กลอ้ง Mirror less หมำยถึงกลอ้งคอมแพคท่ีสำมำรถเปล่ียนเลนส์ได ้มีคุณภำพใกลเ้คียงกบักลอ้ง 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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ปริมาณการผลติกล้องถ่ายภาพในตลาดโลก 
                  ท่ีมำ: Camera & Imaging Products Association 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ปี 2561 บริษทัคำดว่ำอุตสำหกรรมกลอ้งดิจิตอลน่ำจะมีแนวโน้มในอนำคตอำจจะไม่เติบโตมำกนัก เน่ืองจำก

ผูบ้ริโภคทัว่ไปหันไปนิยมถ่ำยรูปจำกสมำร์ทโฟนแทนกำรใชก้ลอ้งดิจิตอลถ่ำยรูป แต่อยำ่งไรก็ตำมยงัมีผูบ้ริโภคบำงกลุ่มท่ี
นิยมใชก้ลอ้งถ่ำยภำพอยู ่ซ่ึงเป็นกลุ่มกลอ้งถ่ำยภำพท่ีมีประสิทธิภำพสูง และมีรำคำแพง 

2.2 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ทีส่ าคัญ 

  กลยุทธ์การแข่งขัน 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) ท่ีไดรั้บ

กำรยอมรับจำกลูกคำ้ในดำ้นคุณภำพของช้ินงำนและคุณภำพของกำรให้บริกำร  โดยบริษทัให้ควำมส ำคญัและใส่ใจในกำรผลิต
ตั้งแต่กำรจดัหำวตัถุดิบ, กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต,  กำรควบคุมกำรผลิต รวมไปถึงกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมเรียบร้อย
ของช้ินส่วน และกำรส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ไดต้รงเวลำ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตตรงตำมควำมตอ้งกำรและกำร
ออกแบบของลกูคำ้  

 ทั้งน้ีผูผ้ลิตท่ีน ำช้ินส่วนของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบมีทั้งผูผ้ลิตสินคำ้ (Product Maker) และผูผ้ลิตและจดัหำ
อุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกลยทุธ์ท่ีบริษทัใชใ้นกำรแข่งขนั เป็นดงัน้ี 

(1) คุณภำพของช้ินส่วน   บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมคุณภำพของช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต เพ่ือให้ช้ินส่วน
ดงักล่ำวมีคุณสมบติัตรงตำมควำมตอ้งกำรและกำรออกแบบของลูกคำ้ โดยบริษทัจะจดัหำวตัถุดิบท่ีมีคุณสมบติัตรงตำมท่ี
ลูกคำ้ก ำหนด, ออกแบบกระบวนกำรผลิตบนคอมพิวเตอร์, กำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงกำร
ตรวจสอบคุณภำพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ โดยบริษทัจดัใหมี้กำรตรวจสอบคุณภำพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ 2 ระดบั 
คือ (1) กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต และ (2) กำรตรวจสอบขั้นสุดทำ้ยก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคำ้   
ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตและส่งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนดและออกแบบ 
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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) ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน   บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรควบคุมและจดัส่งช้ินส่วนให้แก่ลูกคำ้ได้
ตรงตำมเวลำและสำมำรถส่งมอบงำนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้กระบวนกำรผลิตของลูกคำ้เป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง และเป็นกำร
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำงำนของบริษทั 

(3) ควำมมัน่คงในกำรผลิต บริษทัสำมำรถผลิตและจดัหำช้ินส่วนไดต้รงตำมรูปแบบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และ
ในปริมำณท่ีก ำหนดอนัส่งผลใหลู้กคำ้สำมำรถบริหำรกระบวนกำรผลิตเพ่ือขจดัควำมสูญเปล่ำของปัจจยักำรผลิตต่ำงๆ ใหถู้ก
น ำมำใชแ้บบทนัเวลำพอดี (Just-in-time)  

(4) ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมหรือขยำยก ำลงักำรผลิต  บริษทัสำมำรถเพ่ิมหรือขยำยก ำลงักำรผลิตช้ินส่วนเพ่ือรองรับกำร
เติบโตและกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของลกูคำ้โดยสำมำรถผลิตช้ินส่วนไดใ้นปริมำณท่ีเพ่ิมข้ึนหำกมีควำมตอ้งกำรจำกลกูคำ้ 

(5) กำรขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินงำน   บริษทัไดเ้พ่ิมสำยกำรผลิตท่ีมีควำมต่อเน่ืองซ่ึงเป็นกระบวนกำรต่อเน่ือง
จำกสำยกำรผลิตหลกัของบริษทัเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผลิตภณัฑ ์เช่น กำรชุบเคลือบผิวซ่ึงเร่ิมใชง้ำนคร้ังแรกในไตรมำสท่ี 2 ปี
2554 เป็นตน้ 

 ในอดีตบริษทัตอ้งว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกในกำรท ำกระบวนกำรดังกล่ำว ซ่ึงท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและ
ประสำนงำน ค่ำใชจ่้ำยกำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอก รวมถึงค่ำใชจ่้ำยบุคลำกรในกำรตรวจสอบคุณภำพ นอกจำกน้ีกำรว่ำจำ้ง
บุคคลภำยนอกยงัท ำให้บริษทัใชเ้วลำในกำรผลิตช้ินงำนยำวนำนข้ึน เน่ืองจำกมีระยะเวลำในกำรขนส่งช้ินงำนไป-กลบั และ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของบุคคลภำยนอก ซ่ึงอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทั 

 กำรท่ีบริษทัขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมกระบวนกำรดงักล่ำวจะท ำให้สำมำรถบริหำรตน้ทุนกำร
ผลิตกำร ควบคุมคุณภำพ และระยะเวลำในกำรผลิตไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(6) กำรพฒันำกระบวนกำรผลิตและกำรจดักำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ   บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำกระบวนกำรผลิต
และกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนอยำ่งต่อเน่ือง โดยในเบ้ืองตน้บริษทัไดเ้ร่ิมน ำระบบ TOYOTA Production System (TPS) มำ
ประยกุตใ์ชใ้นปี 2551 รวมถึงกำรน ำกระบวนกำรข้ึนรูปแบบเยน็ (Cold Forging) และกระบวนกำรชุบโลหะ (Anodizing) มำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริษทั นอกจำกน้ีบริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของแรงงำน (labor 
productivity) โดยกำรน ำระบบป้อนช้ินงำนอตัโนมติั (automation process) มำประยุกต์ใชใ้นสำยกำรผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใชเ้คร่ืองจกัร ช่วยให้ผลผลิตและคุณภำพสูงข้ึน รวมทั้งเป็นโอกำสใหพ้นกังำนไดพ้ฒันำควำมสำมำรถเพ่ือ
ท ำงำนท่ีใชท้กัษะสูงข้ึน 

(7) ควำมรับผดิชอบและควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลกูคำ้ 
 ควำมสำมำรถในกำรปรับเพ่ิมก ำลงักำรผลิตเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้   ในบำงกรณีลูกคำ้อำจมี

ควำมตอ้งกำรช้ินส่วนของบริษทัเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลำหน่ึงอยำ่งกระทนัหัน บริษทัก็มีควำมสำมำรถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนสำยกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดภ้ำยในระยะเวลำ
อนัสั้น เพ่ือใหก้ำรผลิตและกำรท ำงำนของลกูคำ้สำมำรถด ำเนินไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

 กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ระยะยำวกบัลูกคำ้   บริษทัมีนโยบำยท่ีจะรักษำควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ในระยะยำว 
โดยกำรจดัเตรียมและรักษำก ำลงักำรผลิตสนับสนุนงำนของลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ืองจนกว่ำจะหมดรุ่น รวมถึง
ขยำยก ำลงักำรผลิตและเพ่ิมกระบวนกำรใหม่ๆ เพ่ือใหบ้ริกำรครบวงจร 

 กำรรักษำควำมลบัของลกูคำ้   บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรรักษำควำมลบัของลกูคำ้ โดยบริษทัจะควบคุมดูแล
ไม่ให้มีกำรน ำขอ้มูลทำงดำ้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วนท่ีลูกคำ้ว่ำจำ้งบริษทัผลิต หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเป็น
ควำมลบักำรคำ้ของลูกคำ้ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรท ำธุรกิจของ
บริษทั น ำมำเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหรือน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปหำประโยชน์เพ่ือกำรส่วนตวั 
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  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 Current Clients 

1. Automotive industry Automobile and motorcycle manufacturers, component producers for 
engines, driving control, air-conditioners, rain wiper motors, and starters, 
engine and clutch components for motorcycles, etc. 

2. Compressor for air-conditioners  
and chillers 

Compressor manufacturers for air-conditioners and chillers. 

3. Digital camera industry Digital camera manufacturers. 
4. Other industries 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 
 Separate Financial Statement Consolidated Financial Statement 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 Value 
(Million 

Baht) 
% 

Value 
(Million 

Baht) 
% 

Value 
(Million 

Baht) 
% 

Value 
(Million 

Baht) 
% 

Value 
(Million 

Baht) 
% 

Value 
(Million 

Baht) 
% 

Local 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 
Overseas 165.20 20.14 234.81 26.02 254.66 25.96 165.20 20.14 234.81 23.84 254.67 19.82 
Total sale 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 

 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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  ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลำยประเภทโดยสำมำรถน ำไปใชง้ำน
ไดใ้นอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์กำรน ำไปใชง้ำนของลูกคำ้ โดยปัจจุบนั
ลกูคำ้ของบริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 
และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 

ตวัอยำ่งกลุ่มลกูคำ้ของบริษทั 
 ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าในปัจุบันของบริษัท 
1. อุตสำหกรรมยำนยนต ์ ผูผ้ลิตรถยนต ์ผูผ้ลิตรถจกัรยำนยนต ์ผูผ้ลิตช้ินส่วนในเคร่ืองยนต ์ระบบควบคุมกำร

ขบัเคล่ือน ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ปัดน ้ ำฝน และสตำร์ตเตอร์ ช้ินส่วน
เคร่ืองยนตแ์ละระบบคลชัทใ์นรถจกัรยำนยนต ์เป็นตน้ 

2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

3. อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 
4. อุตสำหกรรมอ่ืน ผู้ผลิตเคร่ืองพิมพ์ และผู้ผลิตแกนเคร่ืองพิมพ์ ผู ้ผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์

เคร่ืองจกัรไฮโดรลิค 

  ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 บริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนส่วนใหญ่ใหแ้ก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ลิตสินคำ้ (Product Maker) 
ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2560 บริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนให้แก่ลูกคำ้ภำยในประเทศในสัดส่วนประมำณร้อยละ 
74 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมด และจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ต่ำงประเทศในสัดส่วนประมำณร้อยละ 26 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
ทั้งหมด รำยละเอียดดงัน้ี 

   โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัแยกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

 มูลค่า 
(ลำ้นบำท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลำ้นบำท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลำ้นบำท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลำ้นบำท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลำ้นบำท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(ลำ้นบำท) 

ร้อยละ 

ลกูคำ้ภำยในประเทศ 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 
ลกูคำ้ต่ำงประเทศ 165.20 20.14 234.81 26.02 254.66 25.96 165.20 20.14 234.81 23.84 254.67 19.82 
รายได้จากการขาย 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 

 
บริษัทได้ขำยสินค้ำไปยงัประเทศต่ำงๆ มีทั้ ง จีน  ญ่ีปุ่น  ตุรกี  บรำซิล  เบลเยี่ยม  โปแลนด์ สหรัฐอเมริกำ  

อำร์เจนตินำ  อิตำลี  อินเดีย  อินโดนีเซีย  ไอร์แลนด ์ฝร่ังเศส เป็นตน้  
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 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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 นโยบายการก าหนดราคา 
 บริษทัมีนโยบำยก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนจำกรำคำตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรำก ำไร (Cost plus pricing) โดย

บริษทัและลกูคำ้จะเจรจำก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะร่วมกนัก่อนเร่ิมกระบวนกำรผลิต 
 เน่ืองจำกตน้ทุนส่วนใหญ่ของช้ินส่วนของบริษทัมำจำกรำคำวตัถุดิบ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นตน้ ซ่ึง

วตัถุดิบดงักล่ำวเป็นสินคำ้ท่ีมีลกัษณะเป็น commodity goods   รำคำของวตัถุดิบดงักล่ำวจึงถูกก ำหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทำน
ของวตัถุดิบแต่ละประเภทในตลำดโลกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ ดงันั้นบริษทัจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของ
รำคำวตัถุดิบดงักล่ำว 

 อยำ่งไรกต็ำม ในทำงปฏิบติัในอุตสำหกรรมแลว้ ในกรณีท่ีรำคำวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมำก บริษทัจะด ำเนินกำรเจรจำกบั
ลูกคำ้เพ่ือขอปรับรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนของบริษทัเพ่ือรักษำอตัรำก ำไรขั้นตน้ (profit margin) ของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้กล่ำวคือ หำกรำคำตลำดของวตัถุดิบมีกำรเปล่ียนแปลงเกินกว่ำร้อยละ 10 จำกรำคำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ บริษทัจะมีกำรเจรจำ
ต่อรองกบัลูกคำ้เพ่ือท ำกำรปรับเปล่ียนรำคำขำยให้สอดคลอ้งกบัรำคำตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแทจ้ริง ในทำงตรงขำ้มหำกรำคำวตัถุดิบ
ปรับตวัลดลง ลูกคำ้กจ็ะขอเจรจำกบับริษทัเพ่ือขอปรับลดรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนเช่นกนั ทั้งน้ี สัดส่วนรำคำท่ีปรับข้ึนหรือลงโดย
ส่วนใหญ่จะไม่มีกำรก ำหนดตำยตวั แต่จะข้ึนอยูก่บัผลกำรเจรจำในแต่ละคร้ังซ่ึงโดยปกติจะมีกำรรับภำระตน้ทุนร่วมกนั โดย
ลูกคำ้จะรับภำระเป็นส่วนใหญ่ อยำ่งไรก็ตำมในกำรเจรจำดงักล่ำวจะมีควำมล่ำชำ้ (lag time) เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยู่
ภำยใตค้วำมรับผิดชอบของบริษทั  บริษทัจึงยงัคงมีควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของวตัถุดิบอยู ่ ในทำงตรงกนัขำ้มหำก
วตัถุดิบมีรำคำลดลง ลกูคำ้กจ็ะขอเจรจำกบับริษทัเพ่ือขอปรับลดรำคำจ ำหน่ำยเช่นเดียวกนั จึงอำจท ำใหบ้ริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกระดบัปกติในช่วงระยะเวลำหน่ึง 

 ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ท่ีมีพ้ืนฐำนกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Arm’s Length) 
และอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค ำนึงถึงควำมสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจำกควำมสัมพนัธ์ทำงกำรคำ้ปกติ  แมว้ำ่สินคำ้ท่ีลูกคำ้แต่ละ
รำยสั่งผลิตจะมีขนำด  รูปร่ำง ขั้นตอนกำรผลิตและประเภทของวตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่ำงกนั  แต่บริษทัมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ
บนพ้ืนฐำนเดียวกนัคือจะก ำหนดรำคำขำยโดยพิจำรณำจำกตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรำก ำไร (Cost Plus Pricing)   ซ่ึงบริษทัใช้
หลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยเป็นมำตรฐำนเดียวกนัและเป็นเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ  ทั้งน้ีอตัรำก ำไรและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ของ
ลูกคำ้แต่ละรำย อำจแตกต่ำงกนัไดข้ึ้นอยูก่บัสภำวะกำรแข่งขนัของแต่ละอุตสำหกรรมและปริมำณกำรสั่งซ้ือ (ทั้งน้ีอตัรำก ำไร
ขั้นตน้ของบริษทัในปี 2560 ของลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตเ์ฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 14.90  กลุ่มอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็เฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 32.80  และกลุ่มอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอลเฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 
31.30  กลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนเฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 55.22 โดยบริษทัจะค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 19 

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 Certification  

1. ISO 9001: 2008 

 

Jun 21, 2013 to  
Sep 14, 2018 

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) 

2. ISO/TS 16949:2009 

 

May 31, 2013 to  
Sep 14, 2018 

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 

3. ISO 14001: 2004 

 

Jun 02, 2015 to   
Jun 02, 2018 

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 

4. AS9100 Rev. C / 
ISO 9001 :2008 

 

Aug 15, 2015 to  
Aug 14, 2018 

The manufacture of machined components for aircraft 
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ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

 บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรจดักำรเพ่ือใหเ้ป็นโรงงำนท่ีมีมำตรฐำนเป็นท่ียอมรับของ
ลกูคำ้ โดยบริษทัไดรั้บประกำศนียบตัรท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

 มาตรฐาน ระยะเวลาทีไ่ด้รับการรับรอง รายละเอยีด 
1. ISO 9001: 2008 

 

21 มิ.ย. 56 – 14 ก.ย. 61 มำตรฐำน ISO 9001: 2008 เป็นมำตรฐำนท่ีองคก์รระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ย
มำตรฐำน (International Standardization and Organization) ก ำหนดข้ึนโดยมุ่ง
ส่งเสริมใหมี้แนวทำงกำรจดักำรและกำรบริหำรงำนดำ้นคุณภำพองคก์รอยำ่ง
เป็นระบบ โดยบริษทัไดรั้บมำตรฐำนดงักล่ำวทั้งองคก์ร 

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 จดัท ำข้ึนโดยใชพ้ื้นฐำนของขอ้ก ำหนดของ ISO 9001 
โดยไดเ้พิ่มเติมขอ้ก ำหนดเฉพำะส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนตต์ำมมำตรฐำน TS 
16949 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนขอ้ก ำหนดเฉพำะทำงเทคนิค (Technical Specification: 
TS) ท่ีเป็นแนวทำงขอ้ก ำหนดระบบกำรบริหำรคุณภำพของอุตสำหกรรมยำน
ยนตท์ัว่โลก โดยบริษทัไดรั้บมำตรฐำนดงักล่ำวทั้งองคก์ร 

Scope Certification : Manufacturing of precision parts 

3. ISO 14001: 2004 

 

2 มิ.ย. 58 – 2 มิ.ย. 61 มำตรฐำน ISO 14001: 2004 เป็นมำตรฐำนท่ีองคก์รระหว่ำงประเทศว่ำดว้ย
มำตรฐำน (International Standardization and Organization) ก ำหนดข้ึนโดยมุ่ง
ส่งเสริมให้มีแนวทำงกำรจดักำรและกำรปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทั
ไดรั้บมำตรฐำนดงักล่ำวทั้งองคก์ร 

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

4. AS9100 Rev. C / ISO 
9001 :2008 

 

15 ส.ค. 58 – 14 ส.ค. 61 
 

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: 

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. 
 
 
 

 APCS P2 
Investment Promotion No. 2133(2)/2549 1257(2)/2554 2589(2)/2555 60-1247-0-001-2 
Commencement of Rights 1 Oct 2008 1 Jul 2011 Not started to used 

yet 
Not started to used 

yet 
Expiry of investment incentives 30 Sep 20151 30 Jun 20181 Not started to used 

yet 
Not started to used 

yet 
Production quantity (pieces/year) or 
maximal weight (tons/year) entitled to 
tax exemption 

63,720,000  pieces  
(about 8,120 tons) 

72,000,000 pieces 
(about 15,000 tons) 

100,000  pieces 50,000,000 pieces 
(about 10,000 tons) 

Rights and privileges     
1. Exemption of corporate income tax 

for net income from promotional 
privileges. 

Exempt for 7 years 
but not more than  

Bt630.50 m 1 

Exempt for 7 years 
but not more than 

Bt493 m1 

Exempt for 8 years 
but not more than 

Bt79 m 

Exempt for 7 
years but not more 

than Bt490 m 

2. 5% of additional export income 
from previous year deducted from 
taxable income, 

Not entitled to Not entitled to Not entitled to Not entitled to 

3. Exemption or reduction of import 
duty on machinery as approved by 
the board. 

Exempt by half; 
import before  
Jun 7, 2009 

Exempt Exempt; import 
before Jun 26, 

2015 

Exempt for 1 
years, from the 

date of first 
import  

4. Exemption of import duty on raw 
materials and significant supplies 
used in export production for a 
period of one year from the first 
import date. 

Exempt for 1 year Exempt for 1 year Exempt for 1 year Exempt for 1 year 
 
 
 

5.  Withholding tax for dividend to 
shareholders exempt. 

Exempt Exempt Exempt Exempt 
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 สิทธิประโยชน์และเงือ่นไขทีไ่ด้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทำงดำ้นภำษีอำกรจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ.

2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

1ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ สำมำรถยืน่ขอขยำยระยะเวลำในกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นไม่เกิน 8 ปี  
นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร โดยไม่จ ำกดัจ ำนวนภำษีท่ีไดรั้บยกเวน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทั พทูี 
เลขทีบ่ตัรส่งเสริมการลงทุน 2133(2)/2549 1257(2)/2554 2589(2)/2555 60-1247-0-001-2 
วนัทีเ่ร่ิมใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 1 ต.ค. 2551 1 ก.ค. 2554 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

วนัครบอายุของบตัรส่งเสริมการลงทุน 30 ก.ย. 25581 30 มิ.ย. 25611 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

ปริมาณการผลติ (ช้ินต่อปี) หรือน า้หนักสูงสุด  
(ตันต่อปี) ทีไ่ด้รับยกเว้นภาษ ี 

63,720,000 ช้ิน 
(ประมำณ 8,120 ตนั) 

72,000,000 ช้ิน
(ประมำณ 15,000 ตนั) 

100,000 ช้ิน 50,000,000 ช้ิน 
(ประมำณ 10,000 ตนั) 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ     
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับ

ก ำไรสุทธิท่ีได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริม 

ยกเวน้ 7 ปี และไม่เกิน
630.50 ลำ้นบำท1 

ยกเวน้ 7 ปีและไม่เกิน 
493 ลำ้นบำท1 

ยกเวน้ 8 ปีและไม่เกิน  
79 ลำ้นบำท 

ยกเวน้ 7 ปี  และไม่เกิน  
490 ลำ้นบำท 

2. ได้รับอนุญำตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 5 ของรำยไดท่ี้เพิ่มข้ึน
จำกปีก่อนจำกกำรส่งออก 

ไม่ไดรั้บยกเวน้ ไม่ไดรั้บยกเวน้ ไม่ไดรั้บยกเวน้ ไม่ไดรั้บยกเวน้ 

3. ได้รับยกเวน้/ ลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมติั 

ไดรั้บลดหยอ่นก่ึง
หน่ึง โดยตอ้งน ำเขำ้
ก่อน 7 มิ.ย. 2552 

ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ โดย
ตอ้งน ำเขำ้ก่อน  
26 มิ.ย 2558 

ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี นบั
แต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 

4. ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและ
วสัดุจ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพื่อ
ใชใ้นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 
ปีนบัตั้งแต่วนัน ำเขำ้วนัแรก 

ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี 

5.  ไดรั้บยกเวน้ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับเงินปัน
ผลท่ีจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ 
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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 2014 2015 2016 2017 
Machines                                           (Per Unit) 462 445 443 442 439 
Capacity1/ (Per Hours) 2,910,600 2,803,500 2,790,900 2,784,600 2,765,700 
Producing Actual (Per Hours) 1,458,211 1,363,819 1,425,501 7,720,591 1,899,372 
Capital Ratio (%) 50.1% 48.7% 51.1% 61.8% 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   การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 การผลติและการใช้ก าลงัการผลติ 
 ปัจจุบนับริษทัมีโรงงำน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต  ำบลดอนหัวฬ่อ อ ำเภอ

เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี มีก ำลงักำรผลิตสูงสุด ณ 31ธันวำคม 2560 จ ำนวน 2,765,700 ชัว่โมงต่อปี โดยในปี 2556-2560 
บริษทัมีกำรใชอ้ตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตดงัน้ี 

  2556 2557 2558 2559 2560 
เคร่ืองจกัร                                           (เคร่ือง) 462 445 443 442 439 
ก ำลงักำรผลิตสูงสุด1/ (ชัว่โมง) 2,910,600 2,803,500 2,790,900 2,784,600 2,765,700 
ปริมำณกำรผลิตจริง (ชัว่โมง) 1,458,211 1,363,819 1,425,501 1,720,591 1,899,372 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต (ร้อยละ) 50.1% 48.7% 51.1% 61.8% 69.1% 

1/ก ำลงักำรผลิตสูงสุด ค ำนวณมำจำกจ ำนวนวนัท่ีใชใ้นกำรผลิต 300 วนัต่อปี * ผลิตวนัละ 21 ชัว่โมง * จ  ำนวนเคร่ืองจกัร   
 

 

 วตัถุดบิ 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลส โดยลูกคำ้จะเป็นผูก้  ำหนด

ลกัษณะเฉพำะและคุณภำพของวตัถุดิบท่ีตอ้งกำร จำกนั้นบริษทัจะจดัหำวตัถุดิบโดยค ำนึงถึงรำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ี
เหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดส ำหรับบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่จะน ำเขำ้วตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ เน่ืองจำก เหล็ก อลูมิเนียม 
และสแตนเลส ท่ีผลิตภำยในประเทศมีขนำดและคุณสมบติัไม่ตรงตำมท่ีลูกคำ้ของบริษทัก ำหนด   โดยบริษทัไม่มีนโยบำยท่ี
จะจดัซ้ือวตัถุดิบแต่ละชนิดจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นกำรเฉพำะ แต่จะกระจำยไปในผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยๆ รำย เพ่ือ
ควำมยดืหยุน่ในกำรเลือกวตัถุดิบ โดยบริษทัมีผูจ้ดัจ ำหน่ำยประเภทเหลก็ อลมิูเนียม และสแตนเลน ประมำณ 77 รำย 

 ปี 2560 บริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบในสัดส่วนประมำณร้อยละ 8.29 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบทั้งหมด โดยบริษทัน ำเขำ้
วตัถุดิบส่วนใหญ่จำกประเทศองักฤษ เกำหลีใต ้ไตห้วนั และสำธำรณรัฐประชำชนจีน วตัถุดิบส่วนท่ีเหลืออีกประมำณร้อยละ 
91.71 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบทั้งหมดบริษทัสั่งซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยในประเทศ และตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศโดยในปี 
2560 บริษทัมีสัดส่วนกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกคู่คำ้แต่ละรำยไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบทั้งหมดโดยบริษทั
สั่งซ้ือวตัถุดิบจำกคู่คำ้รำยใหญ่ท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 11.14 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบทั้งหมดในปี 2560 

 ทั้งน้ีในกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบบนพ้ืนฐำนกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Arm’s Length)  บริษทัมี
นโยบำยในกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูจ้  ำหน่ำยทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค ำนึงถึงควำมสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจำก
ควำมสัมพนัธ์ทำงกำรคำ้ปกติ  โดยค ำนึงถึงรำคำ คุณภำพ และเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั   บริษทั ไม่มีนโยบำยท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบจำกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นกำรเฉพำะแต่จะกระจำยไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยๆรำย
เพ่ือควำมยดืหยุน่ในกำรเลือกวตัถุดิบ   ซ่ึงหน่ึงในขั้นตอนของกำรป้องกนัไม่ให้มีกำรซ้ือวตัถุดิบท่ีนอกเหนือจำกเง่ือนไขทำง
กำรคำ้ปกติก็คือ กำรเปรียบเทียบรำคำของวตัถุดิบประเภทเดียวกนักบัผูจ้  ำหน่ำยหลำยแห่งและบริษทัจะตดัสินใจซ้ือจำก         
ผูจ้  ำหน่ำยท่ีใหเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมำกท่ีสุด 
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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) <0.001 0.5(1) mg/m3 

Sulfuric Acid <0.1 25 ppm 
Sulfur Dioxide 4.0 500 ppm 
Oxide of  Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1 - ppm 
Total Suspended Particulate 14 400 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 Results Criteria Unit 

Sodium Hydroxide <0.001 2 mg/m3 

Sulfuric Acid 0.179-0.187 1 mg/m3 

Nitric Acid 0.04 5 mg/m3 

Hydrogen Chloride 0.06 7 mg/m3 

Potassium Hydroxide <0.001 2* mg/m3 
Iron Fume <0.003-0.004 10 mg/m3 

Methanol 103.88 200 ppm 
Iron Chloride as Fe 0.023 5* mg/m3 

Carbon Monoxide <1 50 ppm 
Total Dust 0.274-0.706 15 mg/m3 

Respirable Dust 0.083-0.287 5 mg/m3 
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2.4  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเทีย่งตรงสูง 
บริษัทประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้ งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรี ซ่ึง

กระบวนกำรด ำเนินงำนของบริษัท ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทำงบริษทัได้มีมำตรกำรลดมลภำวะในกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสุขภำพอนำมยัของผูป้ฏิบติังำน คุณภำพส่ิงแวดลอ้มภำยในโรงงำนและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมี
กำรควบคุมป้องกนัค่ำมลภำวะต่ำงๆไม่ให้เกินมำตรฐำนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 อำกำศ   ส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ ละอองน ้ำมนัจำกเคร่ืองจกัร
ในกระบวนกำรผลิต ในบริเวณโรงงำน ซ่ึงบริษทัไดมี้กำรติดตั้งเคร่ืองดกัจบัละอองน ้ำมนัและฝุ่ นในสำยกำรผลิต
เพ่ือเป็นกำรป้องกนั นอกจำกน้ี ตำมมำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมและกระทรวงมหำดไทย บริษทัตอ้ง
มีปริมำณกำรปล่อยของเสียต่ำงๆ ไม่เกินมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงท่ีผำ่นมำผลท่ีไดจ้ำกกำรตรวจวดัค่ำของบริษทัอยู่
ในเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด โดยสรุปผลกำรตรวจวดัเม่ือวนัท่ี 13 และ 14 พฤศจิกำยน 2560 โดยบริษทั เอม็ อี ที 
จ ำกดั เป็นผูใ้ห้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพส่ิงแวดลอ้มและข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบติักำรวิเครำะห์เอกชนกบั
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

-   ปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศท่ีระบำยออกจำกโรงงำน 
พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Nickel Acetate (as Ni) <0.001 0.5(1) mg/m3 

Sulfuric Acid <0.1 25 ppm 
Sulfur Dioxide 4.0 500 ppm 
Oxide of  Nitrogen as Nitrogen Dioxide <1 - ppm 
Total Suspended Particulate 14 400 mg/m3 

      หมำยเหตุ : มำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ืองก ำหนดค่ำปริมำณของสำรเจือปนท่ีระบำยออกจำกโรงงำน พ.ศ. 2549  
  (1)     : Standards CHWI 
                         : ผลกำรตรวจวดั ค ำนวณผลท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ควำมดนั 1 บรรยำยกำศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท ท่ีสภำวะแหง้ 

 

- คุณภำพอำกำศบริเวณพ้ืนท่ีท ำงำน 
พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Sodium Hydroxide <0.001 2 mg/m3 

Sulfuric Acid 0.179-0.187 1 mg/m3 

Nitric Acid 0.04 5 mg/m3 

Hydrogen Chloride 0.06 7 mg/m3 

Potassium Hydroxide <0.001 2* mg/m3 
Iron Fume <0.003-0.004 10 mg/m3 

Methanol 103.88 200 ppm 
Iron Chloride as Fe 0.023 5* mg/m3 

Carbon Monoxide <1 50 ppm 
Total Dust 0.274-0.706 15 mg/m3 

Respirable Dust 0.083-0.287 5 mg/m3 
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Parameter Results Criteria Unit 

Hexane <0.01-7.43 500* ppm 
Oil Mist <0.001-0.723 5* mg/m3 

Aluminium Dust <0.002 10* 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:  
 

 Results Criteria Unit 

Temperature 29.0 ≤ 45 .C 
Biochemical Oxygen Demand 80 ≤ 500 mg/l 
Chemical Oxygen Demand 183 ≤ 750 mg/l 
Total Suspended Solid 45 ≤ 200 mg/l 
pH 7.21 5.5 – 9.0 - 
Total Dissolved Solids 564 ≤ 3000 mg/l 
Grease & Oil 5.7 ≤ 10 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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พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 
Hexane <0.01-7.43 500* ppm 
Oil Mist <0.001-0.723 5* mg/m3 

Aluminium Dust <0.002 10* mg/m3 
       หมำยเหตุ : มำตรฐำนประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเก่ียวกบัภำวะแวดลอ้ม (สำรเคมี) 2520 
              *มำตรฐำน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 น ้ ำ   บริษัทมีกำรใช้น ้ ำเป็นปัจจัยหน่ึงในกระบวนกำรผลิต เช่นใช้น ้ ำเพื่อล้ำงช้ินงำนโลหะในระหว่ำง
กระบวนกำรผลิต ,ใชน้ ้ ำเพ่ือผสมกบั Coolant  เพ่ือเป็นสำรหล่อเยน็ในเคร่ืองจกัร, ใชน้ ้ ำในกระบวนกำรชุบช้ินงำน  และน ้ำท่ี
ใชท้  ำควำมสะอำดในส่วนอ่ืนๆรวมถึงใชใ้นดำ้นสำธำรณูปโภค ซ่ึงในส่วนของน ้ ำเสียท่ีเป็นประเภท Coolant และน ้ ำเสียท่ี
ปนเป้ือนน ้ ำมนัประเภท อนินทรีย ์บริษทัไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีจดัเก็บเพ่ือเตรียมใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญำตในกำรขนส่ง และก ำจดั/
บ ำบดั จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมน ำไปก ำจดั/บ ำบดั 

 น ้ำเสีย ส่วนท่ีบริษทัสำมำรถบ ำบดัน ้ำเสียไดเ้อง มีอยู ่2 ส่วน คือ 1. น ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรชุบช้ินงำน โดย
บริษทัสำมำรถบ ำบดัน ้ ำเสียได ้6 ลูกบำศกเ์มตรต่อชัว่โมง ซ่ึงมีควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะบ ำบดัน ้ำเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำร
ผลิตได ้ และ  2.น ้ำเสียท่ีเกิดจำกกำรอุปโภคบริโภคในโรงงำน   
 ทั้งน้ีบริษทัไดท้ ำกำรควบคุมและตรวจติดตำมระบบบ ำบดัน ้ ำเสียและพำรำมิเตอร์น ้ ำเสียให้อยู่ในมำตรฐำนท่ีกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยก ำหนด ซ่ึงน ้ำเสียท่ีปล่อยลงสู่ท่อน ้ำเสียรวมของกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรี มี
กำรสุ่มตรวจจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีเป็นประจ ำทุกเดือน ซ่ึงผลกำรตรวจพำรำมิเตอร์น ้ ำเสียของบริษทัอยู่
ในเกณฑ ์ท่ีไม่เกินกวำ่ค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
 โดยสรุปผลกำรตรวจวดัล่ำสุดเม่ือวนัท่ี วนัท่ี 8 ธนัวำคม 2560โดยบริษทั เทสท ์เทค จ ำกดั (สำขำอมตะนคร)  ซ่ึง
ให้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำและน ้ ำเสีย ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีและข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบติักำร
วเิครำะห์เอกชนกบักรมโรงงำนอุตสำหกรรมมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ผลการตรวจวัด มาตรฐาน หน่วย 
Temperature 30.3 ≤45 .C 
Biochemical Oxygen Demand 37 ≤500 mg/1 
Chemical Oxygen Demand 136 ≤750 mg/1 
Total Suspended Solid 40 ≤200 mg/1 
pH 7.51 5.5 – 9.0 - 
Total Dissolved Solids 530 ≤3000 mg/1 
Grease & Oil 5.3 ≤10 mg/1 

 
 

 เศษวตัถุดิบ   เศษวตัถุดิบท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ เศษโลหะท่ีเกิดจำกกำรกลึงและ/หรือเจำะ 
โดยบริษทัมีกำรควบคุมจ ำนวนเศษข้ีกลึงของทั้งโรงงำนโดยกำรเก็บรวบรวมและว่ำจำ้งบริษทัภำยนอกให้เขำ้มำรับซ้ือกำก
ของเสียดงักล่ำว โดยผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตท่ีมีมำตรฐำนในกำรบริหำรจดักำรของเสียดว้ย และจะมีตำชัง่เพ่ือชัง่น ้ ำหนกั
รถของผูซ้ื้อท่ีเขำ้มำขนเศษข้ีกลึงในโรงงำนทั้งก่อนและหลงักำรขน ซ่ึงจะควบคุมโดยพนกังำนของบริษทั นอกจำกน้ีบริษทัยงั
จดัให้มีกำรบีบอดัเศษวตัถุดิบดงักล่ำวเพ่ือให้ใชพ้ื้นท่ีน้อยลงในกำรจดัเก็บระหว่ำงท่ีรอบริษทัภำยนอกมำรับกำกของเสีย
ดงักล่ำว ซ่ึงกำรบีบอดัดงักล่ำวก่อใหเ้กิดผลพลอยไดเ้ป็นน ้ำมนัท่ีมำกบัเศษวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิต ซ่ึงสำมำรถน ำกลบัมำ
ใชใ้หม่ 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 
 
 

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 
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เน่ืองจำกโรงงำนของบริษทัตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จึงถูกก ำกบัดูแลโดยกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย ดงันั้นกำรปล่อยของเสียออกจำกโรงงำนทั้งในดำ้นของปริมำณและคุณภำพจึงถูกก ำหนดและควบคุมโดย
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงในปี 2550 – 2560 กำรปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนท่ีนิคม
อุตสำหกรรมอมตะนครก ำหนดไวม้ำโดยตลอด 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บมำตรฐำน ISO 14001:2004 และไดรั้บหนงัสือรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสี
เขียว (Green System) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2559 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนเก่ียวกบักำรจดักำรและกำร
ปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบกำรดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจำกกำรผลิตของบริษทัท่ีอำจจะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   
 (ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี  

2.2  กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาและก่อสร้าง 
2.2.1  ธุรกจิทีป่รึกษาและก่อสร้าง 

ภาพตัวอย่างโครงการก่อสร้างและทีป่รึกษา 

 
 
 
 
 
  
  
 ธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำงด ำเนินงำนภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของเอทู โดยในช่วงไตรมำส 4 ของปี 2559 เอทูไดเ้ร่ิม
ขยำยธุรกิจไปในดำ้นกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำงำนก่อสร้ำง และรับเหมำก่อสร้ำง ให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 
ประเภทพลงังำนทุกชนิด  
(ก) ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

ใหบ้ริกำรดำ้นวิศวกรรมโยธำ และวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั ในกำรออกแบบและใหค้  ำปรึกษำดำ้นงำนก่อสร้ำงโครงกำร 
รวมถึงใหบ้ริกำรงำนรับเหมำแบบ Turnkey Contract ในรูปแบบ EPC – Engineering, Procurement and Construction  และ
ใหบ้ริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิดไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้ำดว้ยเซลลแ์สงอำทิตย ์โรงผลิต
ไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ  และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกลม ทุกขนำดก ำลงักำรผลิตและติดตั้ง โดยมีกลุ่มลูกคำ้ท่ีส ำคญัคือ
ผูป้ระกอบกำรและนักลงทุนท่ีไดรั้บใบอนุญำตขำยไฟฟ้ำให้กบัหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำของทำงภำครัฐ เช่น กำรไฟฟ้ำส่วน
ภมิูภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

- การผลติและขั้นตอนการผลติ 
1. ขั้นตอนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

ผูบ้ริหำรติดต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้ในขั้นแรกโดยจะรับขอ้มูลควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และท ำกำรพิจำรณำและ
ตดัสินใจในเบ้ืองตน้วำ่จะเสนอ Proposal หรือไม่ หำกตอ้งกำรท่ีจะเสนอ Proposal ผูบ้ริหำรจะท ำกำรแต่งตั้ง Project Manager 
เพื่อรับผดิชอบในกำรท ำ Proposal  

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิขยะอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างโรงคดัแยก
บดย่อยวสัดุโรงไฟฟ้า

เช้ือเพลงิขยะอุตสาหกรรม 

โครงการก่อสร้างงานวางท่อ
น า้เหลก็เหนียวชนิดใต้ดนิ
เช้ือเพลงิขยะอุตสาหกรรม 

โครงการทีป่รึกษาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ 
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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.  
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Project Manager ซ่ึงเป็นผูรั้บมอบหมำยงำนจำกผูบ้ริหำรจะเป็นผูม้อบหมำยงำนใหก้บัวิศวกรเพ่ือส ำรวจสภำพพ้ืนท่ี
ท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำงเพ่ือรับทรำบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือประกอบกำรท ำ Proposal และท ำกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมีในกำร
ด ำเนินโครงกำรและจดัเตรียมแผนและมำตรกำรรองรับในกรณีท่ีมีควำมเส่ียงสูงและ/หรือผลกระทบจำกควำมเส่ียงสูง (High 
risk scale) 

แผนก Engineering ท ำกำรออกแบบเบ้ืองตน้เพ่ือเป็นขอ้มูลในส่วนของ Technical Proposal และเพื่อเป็นขอ้มูลใน
กำรประเมินตน้ทุน ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงและอ่ืนๆ ซ่ึงรำยละเอียดอำจมีควำมแตกต่ำงกนัไปในแต่ละโครงกำรตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ 

Project Manager ท ำกำรประเมินตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน เพื่อประกอบกำรน ำเสนอ Price Proposal เสนอต่อลกูคำ้ 
ผูบ้ริหำรร่วมกบั Project Manager ติดตำมผลกำรพิจำรณำกบัลูกคำ้ รวมทั้งเจรจำต่อรองรำคำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ หำก

ไดรั้บกำรอนุมติัจำกลกูคำ้กจ็ะน ำเขำ้สู่กระบวนกำรท ำสัญญำและเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป 
2. ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ 

เม่ือไดรั้บมอบโครงกำรจำกฝ่ำยบริหำร Project Manager จะเป็นผูก้  ำหนดผงัองค์กรของโครงกำร(Project 
Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซ่ึงจะมีหนำ้ท่ีควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนในโครงกำรProject Manager ร่วมกบั 
Engineering Manager และ Site Manager จะตอ้งท ำกำรทบทวนควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทั้งในดำ้นต่ำงๆรวมทั้งควำมตอ้งกำร
อ่ืนๆท่ีระบุในสัญญำ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีกำรส่ือสำรใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงต่อไป 

เม่ือสรุปขอ้มูลทุกอยำ่งเสร็จส้ินแลว้ Engineering Manager และ Site Manager จะท ำกำรสั่งซ้ือ วสัดุ เคร่ืองจกัร และ
สั่งจำ้งผูรั้บเหมำช่วงต่ำงๆท่ีใชใ้นโครงกำร ส ำหรับงำน Engineering เม่ือได ้Conceptual Design มำแลว้ Site Manager และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งจะท ำกำรออกแบบรำยละเอียด (Detail Design) เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง ควบคุมงำนก่อสร้ำงและงำนจดัซ้ือจดัจำ้งใน
ส่วนของผูรั้บเหมำ Site Manager และ Project Engineer มีหนำ้ท่ีควบคุมคุณภำพกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมรูปแบบหรือ
มำตรฐำนส ำหรับงำนหรืออุปกรณ์นั้นๆ รวมทั้งเป็นไปตำมหลกัวิศวกรรมท่ีดี กำรตรวจสอบ (Inspection) งำนก่อสร้ำงและ
งำนติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรทดสอบ (Test and Commissioning) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และระบบต่ำงๆตอ้ง
เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

เม่ือโครงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ิน โครงกำรจะตอ้งส่งมอบโครงกำรก่อสร้ำงท่ีแลว้เสร็จครบถว้นตำมสัญญำ
โดยโครงกำรจะตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบและทดสอบครบถว้นตำมกระบวนกำร QC  Test and Commissioning Procedure และ
ผำ่นกำรตรวจสอบในขั้นสุดทำ้ยร่วมกบัลกูคำ้ก่อนท ำกำรส่งมอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ  

3. ขั้นตอนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  
เร่ิมจำกกำรท่ีแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์(Solar Cell) ท ำหนำ้ท่ีรับแสงอำทิตย ์และแปลงพลงังำนแสงอำทิตยเ์ป็นไฟฟ้ำ 

กระแสตรงส่งผ่ำนไปยงัตูร้วมกระแสยอ่ยเพ่ือรวบรวมไฟฟ้ำในแต่ละชุดเขำ้ดว้ยกนั จำกนั้นส่งไปยงัเคร่ืองแปลงไฟฟ้ำจำก
กระแสตรงเป็น กระแสสลบั และแปลงแรงดนัใหสู้งข้ึนโดยหมอ้แปลงแรงดนั เพ่ือส่งต่อไปยงัตูค้วบคุมไฟฟ้ำแรงดนัสูง และ
ท ำกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิต ได้ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ในกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์จะมี
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำเช่นเดียวกบัหลกักำรท ำงำนดงักล่ำว ขำ้งตน้ โดยแผงเซลลแ์สงอำทิตยจ์ะท ำหนำ้ท่ีรับแสงอำทิตย ์เม่ือ
แสงอำทิตยต์กกระทบบนแผงเซลลแ์สงอำทิตยด์งักล่ำว จะท ำ ใหเ้กิด กำรผลิตไฟฟ้ำออกมำจำกแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์ไฟฟ้ำท่ี
ผลิตไดจ้ะเป็นไฟฟ้ำกระแสตรงท่ีมีแรงดนัไฟฟ้ำต ่ำ ดงันั้น จึงตอ้งน ำไฟฟ้ ำกระแสตรงแรงดนัต ่ำดงักล่ำวไปผ่ำนอุปกรณ์
อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้ำต ่ำไฟฟ้ำกระแสสลบัแรงดนัไฟฟ้ำดงักล่ำวจึงถูกส่งผำ่น
ไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้ำ เพ่ือเพ่ิมแรงดนัไฟฟ้ำโดยแปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้ำใหสู้งข้ึน หลงัจำกนั้นจึงถูกส่งผำ่นไปยงัสำยส่งไฟฟ้ำ
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำคเพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้ำต่อไป 
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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 (%) Target 1/ 

Solar energy 

- Ground Mount 

- Rooftop 

 

16 

15 

6,000.0 

Wind energy 18 3,002.0 

Water energy 

-  10 megawatts 

-  10 megawatts 

 

44 

3,282.4 

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)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
รัฐบำลไดอ้นุมติัแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็นแผนแม่บทในกำร

ผลิตไฟฟ้ำของประเทศ วำ่ดว้ยกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำในระยะยำว 15 -20 ปี เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงและควำมเพียงพอของ
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ มีนโยบำยท่ีส ำคญัคือกำรจดัท ำแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP) โดยกระทรวงพลงังำนไดมี้เป้ำหมำยเพ่ิมสัดส่วนกำรใชพ้ลงังำนทดแทนในปี 2579 ใหมี้ค่ำเท่ำกบั
ร้อยละ 30 ของกำรใชพ้ลงังำนขั้นสุดทำ้ย และกพช. ไดรั้บควำมเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2557 โดยเป้ำหมำยท่ีปี 2579 
จะมีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน รวม 19,634.4  

เป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) ณ ปี 2579 
ประเภทพลงังาน Plant Factor (%) เป้าหมายรวม 1/ 

พลงังำนแสงอำทิตย ์  6,000.0 

- Ground Mount 16  

-  Rooftop 15  

พลงังำนลม 18 3,002.0 

พลงังำนน ้ำ  3,282.4 

   - ≤  10 เมกะวตัต ์ 44 376.0 

     -  >  10 เมกะวตัต ์ - 2,906.4 

พลงังำนขยะ 70 500.0 

ชีวมวล 70 5,570.0 

ก๊ำซชีวภำพ (น ้ำเสีย/ของเสีย) 70 600.0 

ก๊ำซชีวภำพ (พืชพลงังำน) 78 680.0 

รวมเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 19,634.4 

หมำยเหตุ 1/ ก ำลงัผลิตติดตั้ง 
ท่ีมำ :  แผนพฒันำก ำลงัผลิต ไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
 

จำกนโยบำยท่ีส ำคญัดงักล่ำวน้ี ท ำให้เกิดกำรลงทุนในกลุ่มพลงังำนทดแทน นบัวำ่เป็นกำรสนบัสนุนใหเ้อกชนหัน
มำลงทุนธุรกิจพลงังำนทดแทนเพ่ิมมำกข้ึนซ่ึงกลุ่มนกัลงทุนดงักล่ำวเป็นเป้ำหมำยหลกัท่ีเอทูจะไดมี้โอกำสเขำ้ไปเสนอกำร
ให้บริกำรในงำนก่อสร้ำงโครงกำรให้แก่ผูป้ระกอบกำรท่ีไดรั้บใบอนุญำตขำยไฟฟ้ำ โดยเฉพำะกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบด็เสร็จประเภทโรงผลิตไฟฟ้ำดว้ยเซลลแ์สงอำทิตย ์และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ   
 
(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

   กลยุทธ์การแข่งขัน   
 ด้านบุคลากร  ผูบ้ริหำรหลกัของเอทู  เป็นวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุรกิจก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำประเภท
พลงังำนทดแทนโดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงงำนโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์ละโรงไฟฟ้ำขยะ จึงเป็นท่ีรู้จักและยอมรับ
โดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษำ ตลอดจนเจำ้ของโครงกำรต่ำงๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนส ำคญัในกำร
ติดต่อกบัลูกคำ้  ประกอบกบัปัจจุบนับริษทัมีทีมงำนท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และ
ด ำเนินกำร ก่อสร้ำงตำมแผนท่ีวำงไวร้วมถึงขั้นตอนในกำรขออนุญำตท่ีเก่ียวขอ้งกย็ุง่ยำกและละเอียดอ่อน ซ่ึงบริษทัมีทีมงำน
ท่ีมีควำมพร้อมและเขำ้ใจขั้นตอนต่ำงๆอยำ่งลึกซ้ึง จึงถือเป็นกลยทุธ์ิกำรแข่งขนัท่ีส ำคญัท่ีสุดของบริษทั  
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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. Description Project Project Value 
Revenue 
Booked 

Balance 

1 Construction projects completed in 2017 6 48.60 48.60 - 
2 Projects under construction 3 256.50 221.05 35.45 
3 Projects whose contracts have been signed but 

construction  not yet started 
4 1,995.80 - 1,995.80 

 Total  2,300.90 269.65 2,031.25 
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   ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
 กลุ่มลูกคำ้หลกั คือ ผูป้ระกอบกำรและนกัลงทุนดำ้นพลงังำนท่ีไดรั้บใบอนุญำตขำยไฟ (Power Purchase Agreement, 
PPA) ซ่ึงส่วนใหญ่มีศกัยภำพในกำรลงทุนและมีแหล่งเงินทุนท่ีชดัเจน แต่ยงัขำดทีมงำนรับเหมำมืออำชีพท่ีมีประสบกำรณ์มำ
ช่วยในกำรวำงแผนออกแบบและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน 

   ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ในปี 2560 เอทูไดรั้บรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำ และรำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 
ซ่ึงเป็นลกูคำ้ภำยในประเทศในสัดส่วนประมำณร้อยละ 100 ของรำยไดจ้ำกกำรบริหำรและก่อสร้ำง  

    นโยบายการก าหนดราคา 
 ใชว้ธีิสัญญำตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus Contract) คือใชร้ำคำตน้ทุนตำมขอ้ก ำหนดและปริมำณงำนตำมท่ีตกลง 
 

 (ง)  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 เอทูจะจดัหำผลิตภณัฑส์ ำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงตำมแบบบญัชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ (Bill of Quantity หรือ 
BOQ) ซ่ึงเป็นบญัชีแสดงรำคำวสัดุและค่ำแรง ลูกคำ้ส่วนใหญ่จะจดัท ำเป็นแบบฟอร์มโดยจะระบุปริมำณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้ง
ใชม้ำให้พร้อม เพื่อให้บริษทักรอกขอ้มูลมูลค่ำตำมรำยละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชน้ั้น ในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ระบุปริมำณ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้มำให ้บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรถอดแบบเพื่อระบุปริมำณเอง   
 ส ำหรับงำนก่อสร้ำง เอทูด ำเนินกำรคดัสรรหำผูรั้บเหมำช่วงโดยผำ่นกำรประมูลหรือวำ่จำ้งโดยตรงเพ่ือใหไ้ดผู้รั้บเหมำท่ี
มีคุณภำพมีผลงำนอำ้งอิงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ  โดยเอทู มอบหมำยให้วิศวกรโครงกำร เขำ้ควบคุมกำรก่อสร้ำง และ
ตรวจสอบงำนจนแลว้เสร็จ 
 

(จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  งำนโครงกำรท่ีเอทูท ำทุกโครงกำรมีขั้นตอนระเบียบปฎิบติั ตำมประกำศประมวลหลกักำรปฏิบติั (Code of Practice: 
CoP) ซ่ึงก ำหนดโดย คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ)  เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
อำจจะเกิดข้ึนได ้
  กรณีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์(เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก)   ปฎิบติัตำมประกำศ กกพ. เร่ือง 
มำตรกำรป้องกนั แกไ้ข และติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรับผูป้ระกอบกิจกำรไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยจ์ำก
เทคโนโลยแีผงโฟโตโวลเทอิก ท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งไดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ พ.ศ. 2557 

กรณีกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ปฎิบติัตำมประกำศ กกพ. เร่ือง มำตรกำรป้องกนั แกไ้ข และ
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรับผูป้ระกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีใชข้ยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ท่ีมีก ำลงัผลิต
ติดตั้งต  ่ำกวำ่ 10 เมกะวตัต ์พ.ศ. 2559 

 
(ฉ)  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ทั้งน้ีจ ำนวนโครงกำรงำนใหบ้ริกำรก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ย แบ่งเป็น                                         (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 รำยละเอียด โครงกำร มูลค่ำโครงกำร รับรู้รำยไดแ้ลว้ คงเหลือ 
1 งำนท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินแลว้ในปี 2560 6 48.60 48.60 - 
2 งำนท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำน  3 256.50 221.05 35.45 
3 งำนท่ีลงนำมในสญัญำแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้ำง 4 1,995.80 - 1,995.80 
 รวม  2,300.90 269.65 2,031.25 

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ประกาศCoPขยะมูลฝอยต่ำกว่า10.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ประกาศCoPขยะมูลฝอยต่ำกว่า10.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/ประกาศCoPขยะมูลฝอยต่ำกว่า10.pdf
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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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2.2.2  ธุรกจิจัดหาและจ าหน่ายอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการผลติไฟฟ้าพลงังาน และพลงังานทดแทน 
ธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำงด ำเนินงำนภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของเอที โดยไดเ้ปิดด ำเนินงำนในช่วงกลำงปี 2560 

โดยในปี 2560 ยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน  

 (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
จดัหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์และจำกพลงังำนทดแทน 

(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
       ภาวะอุตสาหกรรม 
          พิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ พบว่ำกำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรพลงังำนไฟฟ้ำ
ทดแทนเพ่ิมมำกข้ึนท ำใหก้ำรขำยอุปกรณ์พลงังำนทดแทนมีแนวโนม้เติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 
        แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
          เอทีมุ่งเนน้กำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์พลงังำนทดแทนท่ีมีคุณภำพสูง ทั้งน้ีปริมำณควำมตอ้งกำรอุปกรณ์พลงังำนทดแทนจะ
ข้ึนอยุก่บักำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรพลงังำนทดแทน 

(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

 กลยุทธ์การแข่งขัน   
     ธุรกิจพลงังำนทดแทนนั้นถือว่ำเป็นธุรกิจท่ีมีกำรลงทุนสูงและกำรแข่งขนัท่ีดี เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะช่วยให้บริษทั
ประสบควำมส ำเร็จ กลยุทธ์ส ำคญัท่ีช่วยให้กำรตลำดของบริษทัประสบควำมส ำเร็จสำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้จะตอ้ง
ประกอบดว้ยคุณภำพของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผำ่นกำรเกณฑก์ำรเลือกโดยผูเ้ช่ียวชำญของเอที 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
     เอทีคำดกำรณ์วำ่กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  จะมีทั้งกลุ่มลูกคำ้ภำคเอกชน  เช่น  ผูรั้บเหมำโครงกำรก่อสร้ำงขนำดกลำงถึง
รำยใหญ่    เจำ้ของโครงกำร  สถำปนิกและวศิวกร    และกลุ่มลกูคำ้จำกภำครัฐบำล 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
      เอทีจะเน้นหำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยโดยตรงกบัเจ้ำของโครงกำรโดยตรง  หรือบริษทัผูรั้บเหมำ  และบริษทั
ผูอ้อกแบบ 

 นโยบายการก าหนดราคา 
       เอทีจะก ำหนดรำคำผลิตภณัฑจ์ำกตน้ทุนและส่วนบวกเพ่ิม (Cost plus Margin) โดยน ำปริมำณกำรสั่งซ้ือและกำร
แข่งขนัของธุรกิจพลงังำนทดแทนมำพิจำรณำประกอบ 
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
            - ไม่มี 

 สิทธิประโยชน์และเงือ่นไขทีไ่ด้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน 
   - ไม่มี 

(ง)  การจัดหาผลติภัณฑ์ 
จดัหำผลิตภณัฑเม่ือไดรั้บค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้  โดยเอทีจะติดต่อกบับริษทัผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงมีทั้ งในประเทศและ

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)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ   
 - ไม่มี 

(จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
- ไม่มี 

2.3  กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ดบิ 

 

 

 

 

 

 

(ก) ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
   ชลกิจ  เป็นผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ  ซ่ึงเป็นน ้ ำดิบท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนน ้ ำผิวดินประเภทท่ี  3   
โดยบริษทัมีแหล่งกกัเกบ็น ้ำดิบเป็นบ่อเกบ็น ้ำจ ำนวน 5 บ่อ มีควำมจุรวม 18 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร บริเวณต ำบลหนองต ำลึง และ
ต ำบลหนองหงส์ อ  ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรีโดยปัจจุบนัไดมี้สัญญำกำรจ ำหน่ำยน ้ ำดิบให้กบับริษทัจดักำรและพฒันำ
ทรัพยำกรน ้ำภำคตะวนัออกจ ำกดั (มหำชน) (“East Water”)  และบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

 (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ภาวะอุตสาหกรรม 

รำยไดห้ลกัของชลกิจ ไดแ้ก่ กำรจ ำหน่ำยน ้ำดิบใหก้บั  East Water ซ่ึง East Water จะน ำน ้ำดิบไปจ ำหน่ำยต่อใหก้บั
ภำคอุตสำหกรรม และกำรประปำในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมตอ้งกำรน ้ ำดิบไดแ้ก่กำร
เติบโตของภำคอุตสำหกรรมในจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ซ่ึงในปี 2559 ภำคอุตสำหกรรมมีกำรเติบโตคงท่ี  

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
แนวโนม้ภำคอุตสำหกรรมไทยปี 2560 คำดว่ำ ดชันีผลผลิตอุตสำหกรรมจะขยำยตวั จำกช่วงเดียวกนัของปี 2558 

จำกกำรทยอยฟ้ืนตวัอย่ำงช้ำๆ ของเศรษฐกิจโลกและกำรคำ้โลก รำยจ่ำยกำรลงทุนภำครัฐท่ีมีแนวโน้มขยำยตวัเร่งข้ึน
โดยเฉพำะกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้น กำรคมนำคม และกำรด ำเนินงำนภำยใตแ้ผนงำนพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) (ท่ีมำ : รำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2559 และ
แนวโนม้ปี 2560, ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม, กระทรวงอุตสำหกรรม) 

โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออกจะเป็นตวัขบัเคล่ือนส ำคญัทั้งภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรบริกำร
ในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออก ซ่ึงท ำให้มีควำมต้องกำรใช้น ้ ำสูงข้ึน ในขณะท่ีแหล่งน ้ ำมีอยู่เท่ำเดิม ดังนั้ นในภำคตะวนัออก 
โดยเฉพำะจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรำ น ้ำจะมีมูลค่ำสูงข้ึน 
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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)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

 กลยทุธ์กำรแข่งขนั 

น ้ำดิบของชลกิจสำกล เป็นน ้ำดิบท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนน ้ำผวิดินประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
โดยชลกิจสำกลไดมี้กำรติดตั้งระบบตรวจวดัปริมำณและคุณภำพน ้ำ เพ่ือใหล้กูคำ้มัน่ใจในคุณภำพของน ้ำดิบท่ีชลกิจสำกล ได้
ส่งมอบให ้นอกจำกน้ีชลกิจยงัไดศึ้กษำถึงแหล่งน ้ำอ่ืนๆ ส ำหรับกำรขยำยโครงกำรในอนำคต 

 ลกัษณะลกูคำ้และกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย 

ลกัษณะลูกคำ้ของชลกิจ คือ กลุ่มลูกคำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรจดัหำ และจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ หรือจดัหำน ้ ำเพ่ือน ำน ้ ำ
ดิบไปผำ่นกระบวนกำรผลิต เป็นน ้ำท่ีใชเ้พื่อกำรบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน และอุตสำหกรรม เป็นตน้  

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  ไดแ้ก่  East Water,  ผูจ้ดัหำน ้ำดิบและจ่ำยน ้ำใหก้บักลุ่มนิคมอุตสำหกรรมบริเวณพ้ืนท่ีใกล้
บ่อของชลกิจ  เป็นตน้ 

 ช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 

ปัจจุบนัชลกิจ  ชลกิจมีไดท้  ำสัญญำกำรจ ำหน่ำยน ้ ำดิบให้กบัลูกคำ้สองแห่ง  โดยจ ำหน่ำยน ้ ำดิบให้กบัลูกคำ้ใน
ประเทศ เช่น   East Water และมีวธีิกำรจดัจ ำหน่ำยโดย  East Water  จะเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรสูบน ้ำจำกบ่อน ้ำของชลกิจ เขำ้
ระบบท่อส่งน ้ำดิบของ East Water   และจะน ำน ้ำดิบไปจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ของ East Water ต่อไป   โดยภำระเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำย
นั้น ทำง  East Water เป็นผูรั้บผิดชอบค่ำไฟฟ้ำในกำรสูบน ้ำดิบ ส่วนชลกิจจะรับผิดชอบค่ำไฟฟ้ำในกำรสูบน ้ำจำกบ่ออ่ืนๆ 
ของชลกิจมำยงับ่อท่ี 1  

(ง)  การจัดหาผลติภัณฑ์ 

    การผลติและการใช้ก าลงัการผลติ 
ปัจจุบนับ่อเกบ็น ้ำดิบของชลกิจ มีควำมจุ 18 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ซ่ึงเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  ทั้งน้ีชลกิจ 

ไดท้  ำกำรศึกษำกำรใชแ้หล่งน ้ำใกลเ้คียงหำกลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรน ้ำดิบเพ่ิมข้ึน 
    วตัถุดบิ 

น ้ ำผิวดินประเภทท่ี 3 โดยชลกิจ ไดท้  ำกำรตรวจสอบคุณภำพของน ้ ำดิบทั้งปัจจุบนัและในอนำคตท่ีจะน ำมำ
จ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ 

    นโยบายการก าหนดราคา 
กำรก ำหนดรำคำกำรขำยน ้ำดิบนั้นเป็นรำคำตำมตกลงกนัระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย 

    ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
ไม่มี 

(จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจำกชลกิจ  จะรับน ้ำลงบ่อเกบ็น ้ำทั้ง 5 บ่อของชลกิจ เฉพำะช่วงฤดูฝนเท่ำนั้น (สิงหำคม – พฤศจิกำยน) ดงันั้นจึงไม่

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัช่วยบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมขงัในพ้ืนท่ีทำ้ยน ้ำไดอี้กดว้ย 

(ฉ)  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
         - ไม่มี - 
 
 
  



Asia Precision Public Company Limited  

Page 31 
 

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.  ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี อา้งอิงจากขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์อนาคตเท่าท่ีสามารถระบุได ้  ซ่ึง
ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญับางประการ  อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ของบริษทัและในอนาคตอาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนท่ีมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ รายได ้และผลการด าเนินงานของบริษทัได ้ นอกจากน้ีขอ้ความในลกัษณะการคาดการณ์ท่ีปรากฎในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีเช่นการใชถ้อ้ยค าวา่ “เช่ือวา่” “คาดการณ์วา่” “ประมาณ” “คาดหมาย”   “มีแผนจะ” หรือ “ตั้งใจ” 
เป็นตน้   หรือการคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ การขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต  ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริง  อาจมี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนกไ็ด ้

3.1  ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 
3.1.1  ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ปี 2560 ลูกคา้หลกัของบริษทัยงัคงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง โดยแบ่งเป็น อุตสาหกรรมหลกั 3 
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีสัดส่วนต่อยอดรายไดร้วม ไดแ้ก่ 

(1) อุตสาหกรรมยานยนต ์สัดส่วนร้อยละ 53 ของยอดรายไดร้วม 
(2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ สัดส่วนร้อยละ 17 ของยอดรายไดร้วม 
(3) อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลสัดส่วนร้อยละ 3 ของยอดรายไดร้วม 
โดยในปี 2558-2560  บริษทัมีการพ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตป์ระมาณร้อยละ 53 ของยอด

รายไดร้วม นอกจากน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัมีรายไดจ้ากการขายให้กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกในสัดส่วนสูงถึง
ประมาณร้อยละ 64-68 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดซ่ึงเป็นความเส่ียงต่อการผนัผวนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 
รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรมยานยนตก์จ็ะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดไ้ม่ให้พ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงหรือ
ลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป รวมถึงกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดไ้ปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์แต่เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีรายไดจ้ากการขายตั้งแต่ระดบัพนัลา้นบาท
จนถึงระดบัหม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงมูลค่าช้ินส่วนท่ีลูกคา้ดงักล่าวสั่งซ้ือจากบริษทันบัเป็นสัดส่วนเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบ
กบัมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมดของลูกคา้ดงักล่าว แต่นับเป็นสัดส่วนมูลค่าการสั่งซ้ือท่ีสูงส าหรับบริษทัทั้งน้ีในปี 2560 
บริษทัไม่มีลูกคา้รายใดท่ีบริษทัจ าหน่ายสินคา้ใหเ้กินกวา่ร้อยละ 20 ของรายไดร้วม   

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีความสามารถในการปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนส าหรับผลิตภณัฑห์น่ึงไปยงัอีกผลิตภณัฑห์น่ึง 
รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนส าหรับอุตสาหกรรมหน่ึงไปยงัอีกอุตสาหกรรมหน่ึงได้
เป็นอยา่งดี จึงท าใหบ้ริษทัสามารถปรับตวัไดดี้ในกรณีท่ีภาวะอุตสาหกรรมหน่ึงเกิดภาวะถดถอย  

3.1.2  ความเส่ียงด้านราคาและการจัดหาวตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลสซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าวมีลกัษณะ

เป็น Commodity Goods โดยราคาของวตัถุดิบดงักล่าวถูกก าหนดข้ึนโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของวตัถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลก
ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั 

ดงันั้นหากราคาของวตัถุดิบดงักล่าวปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนก็จะส่งผลให้ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัไดรั้บ
ผลกระทบจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ท าใหก้ าไรของบริษทัลดลงตามไปดว้ยเพราะตอ้งช่วยแบ่งเบาภาระร่วมกบัลูกคา้ 
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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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แมว้า่การเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบหลกัดงักล่าวจะอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัก็ตามแต่บริษทัจดัให้มี
การติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบในตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ดโดยการจดัใหมี้ทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวตัถุดิบ 
การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการประเมินความตอ้งการใชว้ตัถุดิบของบริษทัในแต่ละ
ช่วงเวลา เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถบริหารการสั่งซ้ือและระยะเวลาการส่งวตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลิต และท าใหบ้ริษทั
ไม่ตอ้งสตอ็ควตัถุดิบไวม้ากเกินความจ าเป็น  นอกจากน้ีในกรณีท่ีราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมากอยา่งมีนยัส าคญั บริษทักจ็ะ
เจรจากบัลูกคา้เพ่ือขอปรับราคาจ าหน่ายช้ินส่วนของบริษทั โดยปกติจะมีการรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนร่วมกนั โดยลูกคา้จะ
รับภาระเป็นส่วนใหญ่อยา่งไรกต็ามในการเจรจาดงักล่าวจะมีความล่าชา้  (lag time)  เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยูภ่ายใต้
ความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัจึงยงัคงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงราคาของวตัถุดิบอยู่  ในทางตรงกนัขา้มหาก
วตัถุดิบมีราคาลดลง ลูกคา้ก็จะขอเจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจ าหน่ายเช่นเดียวกนั  จึงอาจท าให้บริษทัมีอตัราก าไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากระดบัปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ี 1 เร่ืองลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ หวัขอ้นโยบายการก าหนดราคา)    

3.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือในประเทศ และสั่งซ้ือโดยตรงจากผูจ้ดั

จ าหน่าย หรือจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ซ่ึงก าหนดราคาขายเป็นสกุลเงินบาท  จึงท าให้บริษทัมีความเส่ียงจากการผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งน้อย ปี 2560 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการน าเขา้
วตัถุดิบ จากต่างประเทศเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 27.34 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.77 ของมูลค่าการ
สั่งซ้ือทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าประมาณ 0.01 ลา้นยูโร  และ 0.06 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และปี 2560 บริษทัซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์
จากต่างประเทศ  เป็นจ านวนรวมประมาณ 0.20 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ  0.01 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายช้ินส่วนต่างประเทศ บริษทัไดรั้บช าระค่าสินคา้บางส่วนเป็นเงินบาท และบางส่วน
ไดรั้บช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากรายไดจ้าก
การขายช้ินส่วนไปต่างประเทศ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 164 ลา้นบาท (เฉพาะยอดขายท่ีรับช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ) 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของมูลค่ารายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษทั แบ่งเป็นมูลค่าประมาณ 4.21 ลา้นดอลล่าร์
สหรัฐ และมูลค่าประมาณ 0.58 ลา้นยูโร  บริษทัใชเ้งินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บจากการขายเพ่ือจ่ายช าระค่าซ้ือวตัถุดิบ และ
อุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกลุเดียวกนั 

3.1.4  ความเส่ียงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว 
ในการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสาหกรรมน้ีจะไม่มีการท าสัญญาระยะ

ยาวในการให้บริการกบัลูกคา้ แต่จะเป็นการท าสัญญาระยะสั้ นอายุประมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการท าสัญญาในการ
ใหบ้ริการกไ็ดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสั่งซ้ือเท่านั้นข้ึนอยูก่บันโยบายในการท าสัญญาของลูกคา้แต่ละราย 
เม่ือครบอายุสัญญาหรือถึงก าหนดเวลาท่ีลูกคา้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ์ ลูกคา้ก็จะจดัให้มีการคดัเลือกผูผ้ลิตและผูจ้ดัหา
ช้ินส่วนและอุปกรณ์รายใหม่   ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้หากบริษทัไม่ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูผ้ลิตและผู ้
จดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

อยา่งไรกต็าม โดยปกติผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและ
เคร่ืองท าความเยน็ มักจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ระกอบการเน่ืองจากการสรรหา
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีผูป้ระกอบการก าหนดโดยสามารถจัดส่งไดต้าม
ก าหนดเวลาและมีความสามารถในการเพ่ิมก าลงัการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมสูงกวา่ปกตินั้น จะตอ้งมีขั้นตอนและใช้
เวลานาน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้และมีความเส่ียงด้านคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผูป้ระกอบการใน
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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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อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ มกัจะสรรหาและคดัเลือกผูผ้ลิต
หรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้กบัผูป้ระกอบการจ านวนจ ากดัเพียง  1 – 3 รายต่อการผลิตช้ินส่วนใดๆโดยขั้นตอนและ
กระบวนการเพ่ือใหไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนใหก้บัผูป้ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี 
ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบและความซับซ้อนของการผลิตช้ินส่วนในแต่ละผลิตภณัฑ ์
ดงันั้น หากบริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูป้ระกอบการรายใดๆ แลว้ ความเส่ียงจากการยกเลิกสัญญาใน
การผลิตจะอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกวา่นั้นตามแต่รูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นแต่ละอุตสาหกรรม 
ดงันั้นจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจัดหาช้ินส่วนท่ีมีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานและ
ช้ินงานของบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีจะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ต่อไป รวมทั้งเสนอช้ินงานใหม่ให้
บริษทัเสนอราคาอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.5 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอ่ืน 
ปัจจยัท่ีอาจจะเป็นทางเลือกใหบ้ริษทัผูผ้ลิตรถยนตย์า้ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยงัประเทศอ่ืน มีปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

(1)  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) 
    การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการแข่งขนักนัเองในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน  ประเทศไทย

ซ่ึงเป็นฐานการผลิตรถยนต์อนัดบั 1 ของอาเซียน มีศกัยภาพในการผลิตรถยนต์ท่ีมีความเฉพาะใน 3 ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ รถ
ปิกอพั  1 ตนั รถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรืออีโคคาร์ และรถยนตข์นาดเลก็คุณภาพสูง  

ดงันั้นบริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตจึ์งตอ้งรักษามาตรฐานการผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพ และน าเทคโนโลยี
ในการผลิตท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต ตลอดจนพฒันาช้ินงาน และพฒันาเคร่ืองจกัรให้สามารถผลิตช้ินงานได้
หลากหลาย นอกเหนือจากการผลิตช้ินงานในอุตสาหกรรมยานยนตเ์พียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะท าให้บริษทัยงัคงสามารถเติบโต
ต่อไปไดแ้มว้า่คู่แข่งขนัจะมากข้ึนกต็าม   

(2)  ความเสถียรภาพทางการเมือง  
   ผลกระทบเก่ียวกับปัจจัยทางการเมือง มีผลท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง รวมถึงใน

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์แต่อยา่งไรกต็ามภาครัฐบาลไดพ้ยายามสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน และมุ่งเนน้นโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุน  

3.1.6  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคเน่ืองจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและอาจท าให้ต้องถูกชดใช้ค่าเสียหายตาม
พระราชบัญญัตคิวามรับผดิชอบต่อความเสียหายที่เกดิขึน้จากสินค้าไม่ปลอดภัย 

ประเทศไทยไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่ปลอดภยั 
พ.ศ.2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซ่ึง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดงักล่าวจะช่วยคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายทั้ง
ทางชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์นจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั โดยผูบ้ริโภคสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากผูผ้ลิต ผูว้า่จา้งใหผ้ลิต ผูน้  าเขา้สินคา้ไม่ปลอดภยัดงักล่าวได ้

หากสินคา้ท่ีลูกคา้ของบริษทัเป็นผูผ้ลิต เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต ์อุปกรณ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ กลอ้ง
ถ่ายภาพ เป็นตน้ ไดรั้บการร้องเรียนจากผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคฟ้องร้องลูกคา้ของบริษทัวา่สินคา้ท่ีลูกคา้ของบริษทัเป็นผูผ้ลิต
เป็นสินคา้ไม่ปลอดภยั บริษทักอ็าจจะตอ้งร่วมจ่ายช าระค่าเสียหายท่ีถูกฟ้องร้องดว้ยหากความไม่ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าว
เกิดจากความผดิพลาดของช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิต  
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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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เน่ืองจากช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตนั้น  เป็นช้ินส่วนท่ีลูกคา้เป็นผูอ้อกแบบ รวมทั้งเป็นผูก้  าหนดคุณลกัษณะของ
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงหากมีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการออกแบบและการก าหนดชนิดของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
บริษทัไม่ตอ้งร่วมรับผดิชอบในความไม่ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าว   แต่หากความไม่ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าวเกิดจากการ
ผลิตท่ีผดิพลาดของบริษทัเอง บริษทักต็อ้งเป็นผูร่้วมรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากการฟ้องร้อง    

อยา่งไรก็ตามช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัโดยตรง 
ดงันั้นหากสินคา้ของลูกคา้ถูกร้องเรียนและสาเหตุของการร้องเรียนเกิดจากการผลิตท่ีผิดพลาดของบริษทั ผลกระทบจากการ
ร้องเรียนดงักล่าวกจ็ะเป็นเพียงความเสียหายท่ีไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค   ประกอบกบัช้ินส่วน
ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นช้ินส่วนท่ีใชใ้นการประกอบเป็นอุปกรณ์ของผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1(1stTier Supplier)  ซ่ึง
หากมีความผิดพลาดในการผลิตช้ินส่วนของบริษทัเกิดข้ึนก็จะถูกตรวจพบและแกไ้ขในสายการผลิตของผูผ้ลิตและจดัหา
อุปกรณ์ขั้นท่ี 1 ก่อนท่ีสินคา้จะเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูปและส่งมอบถึงมือผูบ้ริโภค 

ดงันั้นแมว้่าบริษทัจะมีความเส่ียงจากการท่ีอาจจะถูกฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดงักล่าว แต่จากเหตุผล
ขา้งตน้บริษทัจึงมีโอกาสต ่าท่ีจะตอ้งร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายจากการฟ้องร้องและหากตอ้งร่วมรับผิดชอบค่าเสียหาย ค่าใชจ่้าย
ดงักล่าวก็จะไม่สูงมาก เน่ืองจากความผิดพลาดดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคโดยตรง ท่ีผา่นมา
บริษทัยงัไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด   

นอกจากน้ี เน่ืองจากปัจจุบันยงัไม่มีบริษทัประกันภยัในประเทศไทยท่ีรับประกันภยัในลกัษณะดังกล่าว และ
ค่าใชจ่้ายในการท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัในต่างประเทศก็ไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ บริษทัจึงไม่ไดท้  า
ประกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องดงักล่าว  

3.1.7 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ

และเคร่ืองท าความเยน็และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  ซ่ึงในกระบวนการผลิตของบริษทัมีการใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั 
จึงก่อใหเ้กิดของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งท่ีปล่อยออกทางอากาศและทางน ้า โดยมีปริมาณของเสียต ่ามาก 

แต่อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบริษทัตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซ่ึงถูกควบคุมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การท่ีบริษทัจะปล่อยของเสียต่างๆ ออกสู่ภายนอกบริษทัไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบให้อยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซ่ึงในปี 2560 การปล่อยของเสียของบริษทัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ี ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดู
รายละเอียดในส่วนท่ี 1 เร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม) 

3.1.8 ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  ตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง

การก าหนดนโยบายของรัฐบาล    ซ่ึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนโยบายของรัฐบาลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปก็อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัและการด าเนินงานของบริษทัได ้ เช่น การปรับเปล่ียนค่าแรงงานขั้นต ่า  การ
ปรับเปล่ียนอตัราเงินเดือนค่าจา้งของผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรือ การปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือ การปรับเปล่ียนอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นตน้โดยการเปล่ียนแปลงของนโยบายดงักล่าวจะกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการธุรกิจทุกราย   

อยา่งไรก็ตามปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั  ผูบ้ริหารของบริษทัไดติ้ดตาม
และประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงหรือผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง โดยบริษทัไดริ้เร่ิมน าเคร่ืองจกัรอตัโนมติัมาใชใ้นกระบวนการผลิตบางส่วนในปี 2553 จนถึงปัจจุบนั  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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อนาคตบริษทัมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาให้มีการใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน  ปัญหาค่าแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัไดดี้ยิง่ข้ึนเป็นตน้ 

3.1.9 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
 บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจรับเหมาตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และ
ด าเนินการ ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ ผูจ้ ัดการโครงการ (Project 
Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากเอทูสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไปยอ่ม ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้อยา่งไรก็ตาม เอทูไดต้ระหนกัถึงความ
เส่ียงดา้นน้ีดี ท่ีผา่นมาบริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  ส่งบุคลากรเขา้ 
ร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้ เพ่ือรักษา 
บุคลากรใหท้ างานกบับริษทั 

3.1.10 ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในสัญญา 

บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการช าระเงินตามความส าเร็จ
ของงาน ซ่ึง อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลการด าเนินงานของบริษทัได ้อยา่งไรกต็ามบริษทัมีนโยบายในการป้องกนัความ
เส่ียง ดงักล่าว โดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหาขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีการเรียก
เกบ็ เงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงานรวมถึงการเรียกเกบ็เงินตามผลงานท่ีท าเสร็จ 

3.1.11 ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 

บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบมีความเส่ียงจากสภาพอากาศ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ท าฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยงัมีปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ท่ีท าใหป้ริมาณฝนท่ีตกนอ้ย
กวา่ปกติ อยา่งไรกต็ามปัจจุบนัปริมาตรเกบ็กกัจะมีความจุคิดเป็น 2 เท่าของปริมาณน ้าขายต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึงจะเพียงพอ
ในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมาณน ้าขายท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ60ของความจุบ่อ ซ่ึงจะพิจารณาหาหาแหล่ง
ส ารองน ้าดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จากบ่อขา้งเคียง 

3.1.12 ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมีปนเป้ือนมากบัน า้ 
 บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบมีความเส่ียงจากการไดรั้บสารเคมีปนเป้ือนมากบัน ้า  ซ่ึงมีผลท าให้
น ้าผวิดินดอ้ยคุณภาพ อนัเน่ืองมาจากการท ากิจการในพ้ืนท่ีเหนือน ้า เช่น การปล่อยน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์มปศุ
สัตว ์และ การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร เป็นตน้  บริษทัย่อยมีมาตรการรองรับความเส่ียง คือ จดัเตรียมเคร่ืองมือวดั
คุณภาพน ้ าในล ารางเพ่ือเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวงัชุมชนและแหล่งกิจการตน้น ้ าท่ี
อาจปล่อยน ้าเสียลงล าราง โดยการเขา้ไปท าความเขา้ใจและมีการประสานกนัในกรณีท่ีอาจจะมีเหตุใหน้ ้ าเสียเขา้มาเจือปนใน
ล าน ้าได ้

3.1.13 ความเส่ียงจากคู่สัญญายกเลกิสัญญาการซ้ือขายน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาจะยกเลิกสัญญาซ้ือขายน ้ า หรือไม่

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามสัญญา โดยบริษทัยอ่ยมีมาตรการรองรับความเส่ียง คือ ก าหนดเง่ือนไขในสัญญาให้มีความรัดกุม  และ
ก าหนดวิธีการท างานร่วมกนัเพ่ือลดขอ้โตแ้ยง้ และความไม่เขา้ใจในการปฏิบติังาน  จดัประชุมร่วมกนัเพ่ือสรุปปัญหาดา้น
การท างาน เพ่ือจะหาวธีิแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยจะขยายฐานลูกคา้ เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง 
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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 

Paid-Up  
Registered 

(Million Baht) 

Investment 
Ratio 
(%) 

 
Business 

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

150   
 

100.00 Production of metal spare part that are less complex 
and can attain economies of scale when production in 
high quantity 

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

320 
 

100.00 Provide engineering service and automation solution 
and provides construction and maintenance services of 
renewable energy power plants 

3. APCS Technologies Co., Ltd. (“AT”) 
Established on June 28, 2017 
(In June 2017 The A2 Technologies Co., Ltd. 
owns shares in APCS Technologies Co., 
Ltd. , held 100.00 percent ) 

  10 100.00 
 

Procurement and distribution of equipment for the 
power generation systems and alternative energy 
power production 

4. 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 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  ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 
3.2.1  ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย 
          ปัจจุบนับริษทัมีบริษทัยอ่ย 4 แห่งไดแ้ก่  

  
บริษทั 

ทุนทีเ่รียก 
ช าระแล้ว  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

 
ประเภทธุรกจิ 

1. บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(“พีทู”) 
จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2553 

150 
 

100.00 ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซบัซอ้นและสามารถลดตน้ทุน
ไดม้ากเม่ือผลิตในปริมาณสูง 

2. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(“เอทู”) 
จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 

320 
 

100.00 ใหบ้ริการในดา้น Engineering Service และ Automation 
Solution และใหบ้ริการงานก่อสร้างโครงการและ
ใหบ้ริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงงานไฟฟ้าประเภท
พลงังานทดแทนทุกชนิด 

3. บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(“เอที”) 
จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 
  (เอทู ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 ในเอที) 

10 100.00 ด าเนินธุรกิจการจดัจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ 
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ  ของธุรกิจ
โรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท  ธุรกิจน ้า และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม   

4. บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั 
(“ชลกิจ”) 
จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2549 
(ปี 2559 เอทู ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 53.33 ในชลกิจ) 

120 53.33 ผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ 

บริษทัตอ้งน าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 แห่ง มารวมในงบการเงินรวมของบริษทัซ่ึงหาก
บริษทัยอ่ยประสบปัญหาขาดทุนจากการด าเนินงานกจ็ะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัในงบการเงินรวมดว้ย 

อยา่งไรก็ตามในปี 2560 บริษทัยอ่ยเร่ิมมีรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีดีข้ึนจากปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงรายไดข้องบริษทัยอ่ยทั้ง 4 
แห่ง รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายไดข้องบริษทั  และนอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้  าหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย รวมทั้งการส่งกรรมการและ/หรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยเพ่ือก าหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั   
ทั้ งน้ีเพ่ือให้บริษทัและบริษทัย่อยมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการตน้ทุน และการ
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3   ความเส่ียงด้านการเงิน 
3.3.1  ความเส่ียงสภาพคล่องทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั  มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 3.15 เท่า โดยภาพรวมแลว้ 
บริษทัมีสภาพคล่องลดลง จากปี 2559  (ปี 2559 เท่ากบั 4.19 เท่า) เน่ืองจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นช่วงขยายกิจการ บริษทัจึงน าเงินท่ี
ไดจ้ากการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ไปลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นผลใหมี้สภาพคล่องลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม  มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 2.70 เท่า โดยภาพรวมแลว้ บริษทัมี
สภาพคล่องท่ีดีข้ึน (ปี 2559 เท่ากบั 1.50 เท่า)  เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน  และมีรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และให้บริการงานก่อสร้างในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2560  จึงท าให้มีลูกหน้ีการคา้ยงัไม่ครบก าหนดช าระเงิน
ค่อนขา้งมาก เป็นผลใหมี้สภาพคล่องท่ีดีข้ึน  
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4.  General Information  ( as at 31 December 2017) 
 
4.1   Company Information 

Company Name : AAsia Precision Public Company Limited 
Registered Capital : 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.  ข้อมูลทัว่ไป ( ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ) 
 

4.1 ข้อมูลของบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน : 659,999,962.00 บาท  

แบ่งเป็นหุน้สามญั  659,999,962 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนทีอ่อก 
และเรียกช าระแล้ว 

: 659,999,862.00 บาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญั  659,999,862 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining 
& Cold Forging) ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ และอุตสาหกรรม
กลอ้งถ่ายภาพ 

ทีต่ั้งส านักงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6 ต  าบลดอนหวัฬ่อ  
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107554000011 
โทรศัพท์ : (660) 38 – 468 – 300  
โทรสาร : (660) 38 – 458 – 751  
Homepage : www.asiaprecision.com 

 
4.2   ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทย่อย 
 บริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั  ( “พทูี”) 

ทุนจดทะเบียน : 150,000,000.00 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  
แบ่งเป็น หุน้สามญัจ านวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 

ประเภทธุรกจิ : ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีรูปร่างซบัซอ้นนอ้ย และสามารถลดตน้ทุนไดม้าก
เม่ือผลิตในปริมาณสูง โดยมุ่งเนน้ท่ีอุตสาหกรรมช้ินส่วนจกัรยานยนต ์และอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/102 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นเก่า  
อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 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            : Baht 120,000,000.00  
& Paid-up Capital            1,200,000 common shares. Par Value at Baht 100.00  per share 
Type of Business                         : Production and distribution of raw water 
Head Office                    : 115/1 Floor 4A, 4B Sukhothai Road, Dusit, Dusit, Bangkok 10300 
Certification of Company No.     : 0105549083841 
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 บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  ( “เอทู” ) 
ทุนจดทะเบียน : 320,000,000.00 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็น หุน้สามญัจ านวน 32,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 
ประเภทธุรกจิ : ใหบ้ริการในดา้น Engineering Service และ Automation Solution และใหบ้ริการงาน

ก่อสร้างโครงการและใหบ้ริการดูแลและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทน
ทุกชนิด 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต  าบลดอนหวัฬ่อ  
อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

ทีต่ั้งสาขา : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา     เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนนิติบุคคล  : 0205553022311 
โทรศัพท์ส านักงานใหญ่  : (660) 38 – 468 – 300 
โทรศัพท์สาขา     :     (662) 361 – 5494-5 
โทรสาร      : (662) 361 – 5496 
 

 บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั  ( “เอท”ี) 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000.00 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็น หุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000.00 บาท 
ประเภทธุรกจิ : จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ  ของ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท  ธุรกิจน ้า และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต  าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
ทีต่ั้งสาขา : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนนิติบุคคล  : 0205560020808 
โทรศัพท์ส านักงานใหญ่  : (660) 38 – 468 – 300 
โทรศัพท์สาขา     :     (662) 361 – 5494-5 
โทรสาร      : (662) 361 – 5496 
 

 บริษัท ชลกจิสากล จ ากดั  ( “ชลกจิ”) 
ทุนจดทะเบียน : 120,000,000.00 บาท (ช าระเตม็มูลค่าแลว้)  

แบ่งเป็น หุน้สามญัจ านวน 1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 
ประเภทธุรกจิ : ผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 223/53 อาคารคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนนิติบุคคล  : 0105549083841 
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Head office Tel No .          : (662) 361 – 5494 – 5 
Fax No.       : (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     : (662) 361 – 5494-5  
โทรสาร      : (662) 361 – 5496 
 

4.3   ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์  (662) 009 – 9000, (662) 009 – 9999      โทรสาร:  (662) 009 – 9991       

 ผู้สอบบัญชี  
บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
เลขท่ี 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 หอ้งบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท:์ (662) 634 – 2484 – 6 โทรสาร: (662) 634 – 2668  
ช่ือผูต้รวจสอบบญัชี 
นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  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 
Amount of per 

share 
(Baht) 

Amount 
(Baht) 

Registered Capital 659,999,962 1.00 659,999,962 
Paid-up Capital 659,999,862 1.00 659,999,862 
 

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 No. of shares 

% of total shares all 
issued 

1. Advance Web Studio Co., Ltd..1)  146,000,000 22.12 
2. Karoonkornsakul Group2)  120,430,198 18.29 
3. Mr.Somchai HongRatanavijit  40, 000,000 6.06 
4. Mr. Jomsup Lochaya  22,087,231 3.35 
5. Mr.Chanchai Gulthavorakorn  21,724,600 3.29 
6. Mr.Annop Limprasert 16,604,800 2.52 
7. Ms.Sathinee  Chanthasasawat  14,249,559 2.16 
8. Mr.Suchat Usaha  13,398,600 2.03 
9. Mr.Sirote Sangthawaiporn 9,558,000 1.45 
10. Thailand NVDR Ltd.  9,217,200 1.40 
   413,525,147 62.67 

              1) See detail Advance Web Studio Co.,Ltd  at no. 5.1.4 

          2)See detail Karoonkornsakul Group at no. 5.1.5 

5.1.3  Portion shareholders of the Company according to the latest book closing date on December 29, 2017.  
 

Name 
No. of 

Shareholders 
No. of shares % of total shares all issued 

1. Advance Web Studio Co., Ltd1) 1 146,000,000 22.12 
2. Karoonkornsakul Group2) 8 120,685,157 18.29 
3. Mr.Somchai HongRatanavijit 1 40,000,000 6.06 
4. Minority shareholders 1,408 353,314,705 53.53 
  1,418 659,999,862 100.00 

        Note  :  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 
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5.  ผู้ถือหุ้น 
 

5.1  ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
5.1.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2560 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 659,999,962 1.00 659,999,962.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 659,999,862 1.00 659,999,862.00 
 

5.1.2  รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที่ 29 ธันวาคม 2560)   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด 
1. บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั1) 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มการุณกรสกลุ2)  120,685,157 18.29 
3. นายสมชาย  หงส์รัตนวจิิตร  40,000,000 6.06 
4. นายจอมทรัพย ์ โลจายะ  22,087,231 3.35 
5. นายชาญชยั  กลุถาวรากร  21,724,600 3.29 
6. นายอรรณพ  ล้ิมประเสริฐ  16,604,800 2.52 
7. นางสาวสาธินี  จนัทศาศวตั  14,249,559 2.16 
8. นายสุชาติ  อุสาหะ 13,398,600 2.03 
9. นายสิโรจน์  แสงเทวายภรณ์ 9,558,000              1.45 
10. บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก  9,217,200 1.40 
   413,525,147             62.67 

หมายเหตุ  :   1)รายละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั 
     2)รายละเอียดดูขอ้ 5.1.5 สดัส่วนการถือหุน้ กลุ่มการุณกรสกลุ 

5.1.3  สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที ่29 ธันวาคม 2560)  
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น 
สัดส่วนจ านวนหุ้น 

ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
1. บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั1) 1 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มการุณกรสกลุ2) 8 120,685,157 18.29 
3. นายสมชาย  หงส์รัตนวจิิตร 1 40,000,000 6.06 
4. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 1,408 353,314,705 53.53 
  1,418 659,999,862 100.00 

 

โดยแบ่งเป็น :   ผูถื้อหุน้ไทย มีจ านวน 1,412 ราย (รวมจ านวนหุน้ 656,513,976 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.47) และ 
 ผูถื้อหุน้ต่างดา้ว มีจ  านวน 6 ราย (รวมจ านวนหุน้ 3,485,886 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.53) 
หมายเหตุ  :   1)รายละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั 
                     2)รายละเอียดดูขอ้ 5.1.5 สดัส่วนการถือหุน้ กลุ่มการุณกรสกลุ 
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5.1.4   Portion shareholders of Advance Web Studio Co., Ltd. as follows  (as at 31 December 2017)  

 
Name 

No. of 
Shareholders 

No. of shares % of total shares all issued 

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) 

 
Name 

No. of 
Shareholders 

No. of shares 
% of total shares all 

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   สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดโิอ จ ากดั (วนัที่ 31 ธันวาคม 2560)  ประกอบด้วย 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวน 
ราย 

จ านวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์จ ากดั3) 1 29,998 99.9933 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 2 ท่าน) 2         2    0.0067 
  3 30,000    100.00 

 

หมายเหตุ : 3)รายละเอียดดูขอ้ 5.1.6 สดัส่วนการถือหุน้ บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์

5.1.5   สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกลุ  (วนัที ่29 ธันวาคม 2560)  ประกอบด้วย 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ 91,668,398 13.88 
2. นายพิชญ ์ การุณกรสกลุ 6,976,425 1.06 
3. นางรัตนา การุณกรสกลุ 2,677,414 0.41 
4. นายภทัร์ การุณกรสกลุ 665,913 0.10 
5. นางสาววชิรญาณ์ การุณกรสกลุ 254,959 0.04 
6. นางภาณี การุณกรสกลุ 6,366 - 
7. นายชยัโรจน์* เวทยน์ฤมาณ 17,335,682 2.63 
8. นางสาวนรจนัทร์** วจีสุธรรม 1,100,000 0.17 
   120,685,157 18.29 

 

หมายเหตุ: * นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นสามีของนางสาวอญัชลี การุณกรสกุล  

**นางสาวนรจนัทร์ วจีสุธรรมเป็นบุตรของ นายรัชเดช วจีสุธรรม และนางสาวจิตติมา การุณกรสกุล 

 

5.1.6   สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดบับลวิ เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จ ากดั (วนัที่ 31 ธันวาคม 2560)  ประกอบด้วย 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนราย 

จ านวนหุ้น
รวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. นางพิมพฤดา  พิทกัษธี์ระธรรม 1 9,998  99.98 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 2 ราย) 2         2    0.02 
  3 10,000 100.00 
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5.2  Shareholding Structure  of Subsidiaries  - P2 Precision Company Limited 
5.2.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2017 
No. of shares 

(Shares) 
Amount of per share 

(Baht) 
Amount 
(Baht) 

Registered Capital 15,000,000 10.00 150,000,000.00 
Paid-up Capital 15,000,000 10.00 150,000,000.00 

 
5.2.2  Shareholders of P2 Precision Company Limited 

 Name No. of shares % of total shares all issued 
1. Asia Precision Public Company Limited 14,999,997 99.99997 
2. Minority shareholders (3 persons)  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 

As at 31 December 2017 
No. of shares 

(Shares) 
Amount of per share 

(Baht) 
Amount 
(Baht) 

Registered Capital 32,000,000 10.00 320,000,000.00 
Paid-up Capital 32,000,000 10.00 320,000,000.00 

 
5.3.2  Shareholders of A2 Technology Company Limited   

 Name No. of shares % of total shares all issued 
1. Asia Precision Public Company Limited 31,999,997 99.99999 
2. Minority shareholders (3 persons)  3    0.00001 
   32,000,000 100.00000 
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5.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั 
5.2.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2560 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 15,000,000 10.00 150,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 15,000,000 10.00 150,000,000.00 

 
5.2.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  14,999,997 99.99997 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 3 ราย)  3 0.00003 
   15,000,000 100.00000 

 

5.3  ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
5.3.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2560 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 32,000,000 10.00 320,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 32,000,000 10.00 320,000,000.00 

 
5.3.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  31,999,997 99.99999 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย (จ านวน 3 ราย)  3 0.00001 
   32,000,000 100.00000 
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5.4 Shareholding Structure  of Subsidiaries  - APCS Technologies Company Limited 
5.4.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2017 
No. of shares 

(Shares) 
Amount of per share 

(Baht) 
Amount 
(Baht) 

Registered Capital 10,000 1,000.00 10,000,000.00 
Paid-up Capital 10,000 1,000.00 10,000,000.00 

 

5.4.2  Shareholders of APCS Technologies Company Limited 
 Name No. of shares % of total shares all issued 
1. A2 Technology Company Limited 9,997   99.97 
2. Minority shareholders (3 persons)    3 0.03 
   10,000                 100.00 

 
5.5 Shareholding Structure  of Subsidiaries  - Cholkij Sakol Company Limited 

5.5.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2017 
No. of shares 

(Shares) 
Amount of per share 

(Baht) 
Amount 
(Baht) 

Registered Capital 1,200,000 100.00 120,000,000.00 
Paid-up Capital 1,200,000 100.00 120,000,000.00 

 
5.5.2  Shareholders of Cholkij Sakol Company Limited 

 Name No. of shares % of total shares all issued 
1. A2 Technology Company Limited 640,000 53.33 
2. Mr. Tharatip Tarathamrat  447,500 37.29 
3. Minority shareholders (2 person)  112,500   9.38 
   1,200,00 100.00 
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5.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 
5.4.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2560 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 10,000 1,000.00 10,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 10,000 1,000.00 10,000,000.00 

 

5.4.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 9,997 99.97 
2. ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน (จ านวน 3 ราย)  3    0.03 
   10,000 100.00 

 

5.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท ชลกจิสากล จ ากดั 
5.5.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2560 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 1,200,000 100.00 120,000,000.00 
ทุนเรียกช าระแลว้ 1,200,000 100.00 120,000,000.00 

 
5.5.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชลกจิสากล จ ากดั 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 640,000 53.33 
2. นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์  447,500 37.29 
3. ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน (จ านวน 2 ราย)  112,500    9.38 
   1,200,000 100.00 
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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 

 

Details of dividend payment 
Separate of Financial Statement 

2015 2016 2017* 

par value of per share (Baht)  1 1 1 
Number of the Company's issued shares  660 660 660 
Annual net profit(loss) (Million Baht)  (13.24) 43.13 102.48 
Dividend Payment per share  - - - 
Percentage of the annual net profit (%)  - - - 

Sp
ec

ify
 

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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6.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

6.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย   อยา่งไรกต็ามบริษทัอาจก าหนดใหมี้การจ่ายเงิน
ปันผลในอตัรานอ้ยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นใน
การใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร 

 

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2558 2559 2560* 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  1 1 1 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  660 660 660 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  (13.24) 43.13 102.48 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น  - - - 
Percentage of the annual net profit (%)  - - - 

แบ่
งเป็

น 

อตัราต่อหุ้น  - - - 
  - - - 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผล   - -  - 
  - - - 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561  เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561  มีมติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560  
และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เพื่ออนุมติัต่อไป 

 
6.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษทัยอ่ย และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย   อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ย
อาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัยอ่ย และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเห็นสมควร 
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7.  Profile of the Directors and Executives  
 

List of the Director and Executive as of 31 December 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 
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7.  คณะกรรมการ และผู้บริหาร 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   นายมนู  เลียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ) 
2.   ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม (รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ) 
3.   นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร (กรรมการ /  กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ) 
4.   นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี (กรรมการ / กรรมการอิสระ) 
5.   นายอภิชาติ  การุณกรสกุล (กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการ)  
6.   นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ (กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ) 
7.   นายรัชเดช  วจีสุธรรม (กรรมการ)1) 
8.  นายโยชิคาสึ คุราชิ (กรรมการ ) 1) 
9.  นายราจีฟ  วิจายนั (กรรมการ/ ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม) 1) 
10.  นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี (เลขานุการกรรมการบริษทั/ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป / รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารบุคคล)  
                   1) นายรัชเดช วจีสุธรรม  นายโยชิคาสึ  คุราชิ  และนายราจีฟ  วิจายนั  ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการ ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 
26 กุมภาพนัธ์  2561 จึงไดแ้ต่งตั้ง นางสาวจิตติมา การุณกรสกลุ  นายสุริยล อุดชาชน และนายภทัร์ การุณกรสกลุ เป็นกรรมแทน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่ากบักรรมการเดิมท่ีขอลาออก  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 
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List of the Director and Executive as of 26 February 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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)  

 

 

 

9 10 11 

5 6 7 8 

1 2 3 4 
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.   นายมนู  เลียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ) 
2.   ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม (รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ) 
3.   นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร (กรรมการ /  กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ) 
4.   นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี (กรรมการ / กรรมการอิสระ) 
5.   นายอภิชาติ  การุณกรสกุล (กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการ)  
6.   นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ (กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ) 
7.   นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล (กรรมการ) 
8.   นายสุริยล  อุดชาชน (กรรมการ )  

9.   นายภทัร์  การุณกรสกลุ (กรรมการ) 

10.   นายราจีฟ  วิจายนั (ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม) 
11.  นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี (เลขานุการกรรมการบริษทั/ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป / รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารบุคคล) 

9 10 11 

5 6 7 8 

1 2 3 4 
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1. Profile of the Directors, Executives and Authorized Persons (as of 26 February 2018) 
 

No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board / 
Independent Director 

75 - 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). 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 2006-Present 
 

2014-2015 
2006-2014 

2004-Present 
 

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

 

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

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 
 
 

http://www.sgx.com/
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ( ณ วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ) 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ /  
กรรมการอิสระ 

75 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต      
(เกียรตินิยมดี)   
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), 
University of Kentucky, USA 

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี    
  บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ    
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนั 
ราชอาณาจกัร วปอ.รุ่น 34 

- วฒิุบตัร การพฒันาอุตสาหกรรม  
  ศูนยอ์บรมนาโงยา ประเทศญ่ีปุ่น 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Chairman 

2000 รุ่นท่ี 3/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 
Certification  
Program (DCP) รุ่นท่ี 30/2003 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 
 

2549-ปัจจุบนั 
 

2557-2558 
2549-2557 

2547-ปัจจุบนั 
 
 

2547-ปัจจุบนั 
 

2547-ปัจจุบนั 
 

2547-ปัจจุบนั 
 

2549-ปัจจุบนั 
 

2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) (ตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศสิงคโปร์) 
บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั 
จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ยบิูลล่ี เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เออาร์ ไอพี จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน)  
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

2. Prof. Udomsil  
Srisaengnam, MD 

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

75 - 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). 

- - 2006-Present 
 

2016-Present 
2015 

2014-Present 
 

1994-Present 

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

Asia Precision PLC 
 
 
 
 
 
Theptarin Hospital 

          
3. Mr.  Narong 

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

67 -  Bachelor of  Mechanical 
Engineering, 
FACHHOCHSCHULE  

   NIEDERRHEIN , GERMANY.   
-  Master Mechanical Engineering, 

UNIVERSITAET SIEGEN,    
   GERMANY.   

                  - -  2011-Present 
2016-Present 
2014-Present 

 
2012-Present 
2016-Present 
2017-Present 

 
2015- 2017 

 

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

Asia Precision PLC 
 
 
 
Thai Auto tool and Die Co., Ltd 
Thai - Germany Institute  
Bank of Thailand 
 
Nippon Kikai Engineering 
Co.,Ltd. 
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ล าดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. ศ. นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 
 

75 - ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

- ปริญญาเอก วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญเวช
กรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ (แพทย
สภา) FRCP – Fellowship of the 
Royal College of  Physicians 
(Edinburgh)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
87/2011  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
   บริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 2549-ปัจจุบนั 
 

2559-ปัจจุบนั 
2558 

2557-ปัจจุบนั 
 

2537-ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทน 
จิตแพทยท่ี์ปรึกษา 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

3. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ /  
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 
 

67 -  ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล     
    FACHHOCHSCHULE  
     NIEDERRHEIN , GERMANY   
-  ปริญญาโท  
    UNIVERSITAET SIEGEN,    
     GERMANY   

ไม่มี ไม่มี 
 

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

 
2559-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 
2558-2560 

 
 

กรรมการ / กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ-สายออกบตัรธนาคาร  
กรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ไทย ออโตทู้ลส์ แอนด ์ดาย 
จ  ากดั 
สถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
บริษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียร่ิง 
จ  ากดั 
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

4. Mr. Sompote Wallayasewi Director / 
Chairman of Risk 
Management 
Committee/ 
Audit Committee / 
Recruitment and 
Compensation 
Committee / 
Independent Director 
 
 

51 - 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). 

                 - - 2006-Present 
 

2014-Present 
 
 

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

 
2008-2014 

 
2008-2014 

 
 

 
 
 
 

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 
Managing Director 
 
Director 
 
 
 
 

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. 
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ล าดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี กรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / 
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน  / 
กรรมการอิสระ 

51 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University 
of  Dallas, USA 

- ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิต (JDBA) 
โครงการผลิตนกัศึกษาร่วมปริญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยั และธรรมศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 
Accreditation 

  Program (DAP) รุ่นท่ี 86/2010    
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2549-ปัจจุบนั 
 

2557-ปัจจุบนั 
 
 

2561-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 

 
2557-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

 
2551-2557 

 
 

 2551-2557 
 
 
 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการอิสระ  
กรรมการ / กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนและการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั
(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั วลัวร์ี จ  ากดั 
บริษทั เวยีร์ 564 จ  ากดั 
บริษทั อินโดกนูา (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 
บริษทั อกริ แอคทีฟ จ ากดั 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
 
บริษทั ศูนยป์ระสานงานความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการ
ส่งออกผลไม ้จ  ากดั 
บริษทั บางกอกอีเวน้ทแ์อนดเ์อก็ 
ซิบิชัน่ จ  ากดั 
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director /  
Risk Management  
Committee  / 
President  /   
Chairman of Executive 
Committee  / 
Executive 

55 
 

- Bachelor of Business Administration 
(Marketing),   Assumption University. 

- Master of MBA, University of 
Washington, USA. 

- Thai Institute of Directors  
  (DAP 86/2010)    
   

- Brother of  
  Miss Chittima    
  Karoonkornsakul 
and Miss Anchalee 
Karoonkornsakul 

  - Brother in law    
    Mr. Chairoj    
    Vetnaruman  and  
    Mr. ratchadech  
    Vacheesuthum 

- father of Pat 
Karoonkornsakul 

14.29 1994-Present 
 

2014-Present 
2010-Present 

 
1992-Present 
1993-Present 
1997-Present 
2004-Present  
2006-Present 
2017-Present 

 
2010-2016 

 

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

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. 
 

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 
Karoonkornsakul’s 
 husband  
- Brother in law    
  Mr.Apichart  
  Karoonkornsakul  
 

2.63 1994-Present 
 
 
 
 

 
2014-Present 
2010-Present 
2010-Present 
2017-Present 

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 

Asia Precision PLC 
 
 
 
 
 
 
A2 Technology Co., Ltd. 
P2 Precision Co., Ltd. 
APCS Technologies Co., Ltd. 
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ล าดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายอภิชาติ  การุณกรสกุล กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเส่ียง  / 
กรรมการผูอ้  านวยการ / 
ประธานกรรมการบริหาร / 
ผูบ้ริหาร 

55 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
   (สาขาการตลาด)   
  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
   University of Washington, USA 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
86/2010   สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- พี่ชายของ  
   น.ส.จิตติมา  
  การุณกรสกุล    
  ภรรยานายรัชเดช  
  วจีสุธรรม 
- พี่ชายของ  
   น.ส.อญัชลี  
  การุณกรสกุล    
  ภรรยานายชยัโรจน์  
  เวทยน์ฤมาณ  
- บิดานายภทัร์  
   การุณกรสกุล 

14.29 2537-ปัจจุบนั 
 

2557-ปัจจุบนั 
2553-ปัจจุบนั 
2535-ปัจจุบนั 
2536-ปัจจุบนั 
2540-ปัจจุบนั 
 2547-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 
2553-2559 

 

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผูอ้  านวยการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั 
บริษทั พาร์ค เทอเรซ จ ากดั 
บริษทั ดีแมค กรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั เทพธญัญภา จ ากดั 
บริษทั คลสัเทค จ ากดั 
บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จ  ากดั 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
 

6. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ /  
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบริหาร / 
ผูบ้ริหาร 
 
 

51 - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั     

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
50/2006    สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- สามี น.ส.อญัชลี  
  การุณกรสกุล    
 นอ้งสาวนายอภิชาติ    
 การุณกรสกุล 

2.63 2537-ปัจจุบนั 
 
 
 

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

 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบริหาร / 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย
ปฏิบติัการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

7. Mr. Ratchadech 
Vacheesuthum 
(Resignation of director) 

Director /  
Executive Member 
Committee  /  

  Executive 
 

57 - Bachelor of Mechanical 
engineering, King Mongkut's 
Institute of Technology(Thonburi). 

- Master of MBA,  Ohio University, 
USA. 

- Thai Institute of Directors  
  (DAP 50/2006). 

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

- 1997-2560 
 

2010-2560 
 

2010-2016 
 

 

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

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

8. Mr. Yoshikastu Kurashi 
(Resignation of director) 

Director  
 
 

61 - Diploma of Engineering, 
  Kyushu Institute of Technology,  
  JAPAN. 

                 - 0.12 2017-Present 
 2016-Present 
2018-Present 
1999-2016 

1999-Present 

Director 
Consultant       
Executive Committee Member  
Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Chief of Business Development 
Director        

P2 Precision Co., Ltd. 
Asia Precision PLC 
 
 

9. Mr. Rajeev Vijayan 
(Resignation of director) 

Director / Executive 

 
53 - Engineering - Tooling & 

Manufacturing NTTF, INDIA 
-  MBA-ISBM 

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

Chief of Engineering  
Executive Committee Member  
Director 
Director 
Managing Director  
Managing Director  
Managing Director  

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



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                      
 

หนา้  51 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายรัชเดช  วจีสุธรรม 
(ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการ) 

กรรมการ /  
 กรรมการบริหาร / 
 ผูบ้ริหาร 

57 - ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล  
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
ธนบุรี 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
  Ohio University, USA 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 

Accreditation 
  Program (DAP) รุ่นท่ี 50/2006  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

- สามี น.ส.จิตติมา  
  การุณกรสกุล    
  นอ้งสาวนายอภิชาติ        
   การุณกรสกุล 

ไม่มี 2540-2560 
 

2553-2560 
2553-2559 

 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
 

8. นายโยชิคาสึ คุราชิ 
(ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการ) 

กรรมการ  61 - ประกาศนียบตัรวศิวกรรมศาสตร์ 
  Diploma, Kyushu Institute of   
  Technology , JAPAN 

ไม่มี  0.12 2560-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2542-2561 
2542-2559 

กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)  
 
 

9. นายราจีฟ  วจิายนั 
(ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการ) 

กรรมการ / ผูบ้ริหาร 53 - Engineering - Tooling & 
Manufacturing NTTF, INDIA 

-  MBA-ISBM,INDIA 

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

ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม  
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั
(มหาชน) 
 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั 
บริษทั เอม็ดีเอ ไทยแลนด ์จ ากดั 
บริษทั เบสิค แมชชินน่ิง จ  ากดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

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

Director  53 - Bachelor of Accounting, 
Chulalongkorn University. 

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

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

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

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

 
 2010-2016 

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

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 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                      
 

หนา้  52 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

10. น.ส.จิตติมา  การุณกรสกลุ 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2561 แทน 
นายรัชเดช วจีสุธรรม มีผล
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561) 

กรรมการ 
 

53 - ปริญญาตรี การบญัชี 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   Seattle University, USA 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 
 
 
 

- นอ้งสาวของนาย  
  อภิชาติ การุณกรสกลุ  
- ภรรยา นายรัชเดช    
  วจีสุธรรม 

ไม่มี 2561-ปัจจุบนั 
 

2533-ปัจจุบนั 
2545-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 

 
2553-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

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

 
2553-2559 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน
กรรมการ 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
 
กรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั พาร์ค เทอเรซ จ ากดั 
บริษทั แอ๊บเซอลูท โยคะ จ ากดั 
บริษทั ดีแมค กรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั คลสัเทค จ ากดั 
บริษทั แอ๊บเซอลูท แซงชวัร่ี แอนด ์
โยคะ   เซ็นเตอร์(เกาะสมุย) จ  ากดั 
บริษทั แอบ็โซลูท พีเลทส์ จ  ากดั 
บริษทั โยคะ เวร์ิค จ  ากดั 
บริษทั แอบ็โซลูท พีเลทส์ พลสั 
จ  ากดั 
บริษทั ไตรโยคะ จ ากดั 
บริษทั โยคะพลสั จ  ากดั 
บริษทั แอบ็โซลูท ฟิตฟู้ด จ  ากดั 
บริษทั โยคะการุณ จ ากดั 
บริษทั แอบ็โซลูท ย ูแมเนจเมน้ท ์
เอเชีย จ  ากดั 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

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

Director 51 - Bachelor of Engineering,  Chiang 
Mai University.  

 

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

Director 
Director/ Executive 

Director/ Executive 
Managing Director 
Managing Director 
Managing Director 

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

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

Director 30 - Bachelor of Engineering Program 
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 

Son of Mr. Apichart 
Karoonkornsakul 

0.14 2018-Present 
2016-2018 
2017-2018 
2015-Present 

Director 
Director 
Director 
Consultant Engineering of 
transportation and traffic 

Asia Precision PLC 
A2 Technologies Co., Ltd. 
APCS Technologies Co., Ltd. 
PKS Consultant Co., Ltd. 

13. Mr. Anurote Nitipornsri Secretary of the Board  / 
Secretary of the 
Committee / Executive 

52 - Bachelor of  Accounting,  
   Ramkhamhaeng University. 

- 0.07 2005-Present 
2012-Present 

 
2016-Present 
2017-Present 

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

Asia Precision PLC 
 
 
A2 Technology Co., Ltd. 
APCS Technology Co., Ltd. 

   

Note :  
1) Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old  



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)                      
 

หนา้  53 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

11. นายสุริยล อุดชาชน 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2561 แทน 
นายโยชิคาสึ คุราชิ มีผลวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2561) 

กรรมการ 51 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

กรรมการ 
 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จ ากดั 
บริษทั มาทิเล โซล่าร์ จ  ากดั 
บริษทั โปร โซล่าร์ กรุ๊ป จ ากดั 

12. นายภทัร์ การุณกรสกลุ 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 
กมุภาพนัธ์ 2561 แทน 
นายราจีฟ  วจิายนั มีผลวนัท่ี  
27 กมุภาพนัธ์ 2561) 

กรรมการ 30 - ปริญญาตรี วศิวกรรมโลหการและ
วสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาโท MSc Financial 
Investment and Risk Management 

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

- ปริญญาโท MSc Transport 
   Imperial College London, UK 

- บุตรชายนาย
อภิชาติ การุณกรสกลุ 

0.14 2561-ปัจจุบนั 
 
2559-2561 
2560-2561 
2558-ปัจจุบนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
วศิวกรท่ีปรึกษา ดา้นการขนส่ง
และจราจร 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั พีเอสเค คอนซลัแทนส์ 
จ  ากดั 

13. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี เลขานุการบริษทั /  
เลขานุการคณะอนุกรรมการ/ 
ผูบ้ริหาร 

52 - ปริญญาตรี การบญัชี 
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี 0.07 2548-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
2559-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร
บุคคล 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซเัอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั 

  หมายเหตุ :1) การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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2. Details of position of executives and controlling person of the company and subsidiary ( as of 31 December 2017) 
 

 
 

 
Name 

 
Asia Precision 

Public Company 
Limited 

Subsidiary 

P2 Precision 
Company 
Limited 

A2 
Technologies 

Company 
Limited 

APCS 
Technology 
Company 
Limited 

Cholkij 
Sakol 

Company 
Limited 

1. Mr. Manu Leopairote   PD, ID     
2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD VPD, ID, PA, PC     
3. Mr. Narong Varongkriengkrai ID, A, C     
4. Mr. Sompote Wallayasewi ID, A, C, PR  ID ID  
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul D, PE, R, M PD, PE    
6. Mr. Chairoj Vetnarueman D, E, R, M D , E D, E D, E  
7. Miss Chittima Karoonkornsakul1) D     
8. Mr. Suriyon Udcharchon1) D  D, E, M D, E, M  
9. Mr. Pat Karoonkornsakul1) D      
10. Mr. Yoshikastu Kurashi E D , E    
11. Mr. Rajeev Vijayan E, M D , E, M    
12. Mr.Anurote Nitipornsri M D, 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 
Board Of 
Director 

Audit 
Committee 

Executive 
Member 

Committee 

Recruitment 
and 

Compensation 
Committee 

Risk 
Management 
Committee 

 

Independent 
Director 

Executive 

Chairman PD PA PE PC PR - - 
Vice Chairman VPD - - - - - - 
Director D A E C R ID - 
Executive - - - - - - M 
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2. การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม ( ณ วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2561 ) 
 

รายช่ือ 
บมจ. 

เอเซีย พรีซิช่ัน 

บริษัทย่อย 

บจ. พทูี  
พรีซิช่ัน 

บจ. เอทู 
เทคโนโลย ี

บจ. เอพซีีเอส 
เทคโนโลย ี

บจ. ชลกจิ
สากล 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ PD, ID     
2. ศจ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม VPD, ID, PA, PC     
3. นายณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร ID, A, C     
4. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี ID, A, C, PR  ID ID  

5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล D, PE, R, M PD, PE    
6. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ D, E, R, M D , E D, E D, E  

7. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล1) D     
8. นายสุริยล อุดชาชน1) D  D, E, M D, E, M  
9. นายภทัร์  การุณกรสกลุ1) D      
10. นายโยชิคาสึ  คุราชิ E D , E    

11. นายราจีฟ  วจิายนั E, M D , E, M    

12. นายอนุโรจน ์นิธิพรศรี M D, M D D  

1) นายรัชเดช วจีสุธรรม  นายโยชิคาสึ  คุราชิ  และนายราจีฟ  วิจายนั  ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการ ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 
26 กุมภาพนัธ์  2561 จึงไดแ้ต่งตั้ง นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล  นายสุริยล อุดชาชน และนายภทัร์ การุณกรสกุล เป็นกรรมการแทน โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเท่ากบักรรมการเดิมท่ีขอลาออก 

 
หมายเหตุ :   

ต าแหน่ง 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

กรรมการ
อสิระ 

ผู้บริหาร 

ประธาน PD PA PE PC PR - - 
รองประธาน VPD - - - - - - 
กรรมการ D A E C R ID - 
ผู้บริหาร - - - - - - M 
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8.  Organization Structure 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
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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 Position No. of 
Meeting 

No. of Meeting 
attendances 

1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board Director /  
Independent Director 

6 6 

2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Vice Chairman / Independent Director 6 6 
3. 

   4. 
Mr. Narong Varongkriengkrai 
Mr. Sompote Wallayasewi 

Director 
Director /  Independent Director 

6 
6 

6 
6 

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director / President 6 6 
6. Mr. Chairoj Vetnaruman Director / Managing Director 6 6 
7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum1) Director 6 6 
8. Mr. Yoshikastu Kurashi1) Director  6 6 
9. Mr. Rajeev Vijayan1) Director 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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โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั 
พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั
ประกอบดว้ยคณะกรรมการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่

ประชุม  
จ านวนคร้ังที ่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายมนู   เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 6 6 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 6 6 
3. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ 6 6 
4. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ / กรรมการอิสระ 6 6 
5. นายอภิชาติ   การุณกรสกุล กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการ 6 6 
6. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 6 6 
7. นายรัชเดช   วจีสุธรรม1) กรรมการ  6 6 
8. นายโยชิคาสึ คุราชิ1) กรรมการ  6 6 
9. นายราจีฟ วจิายนั1) กรรมการ 6 6 

     

เลขานุการกรรมการบริษทั    นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  
1) นายรัชเดช วจีสุธรรม  นายโยชิคาสึ  คุราชิ  และนายราจีฟ  วิจายนั  ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการ ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์  2561 จึงไดแ้ต่งตั้ง นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล  นายสุริยล อุดชาชน และนายภทัร์ การุณกรสกุล เป็นกรรมแทน โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบักรรมการเดิมท่ีขอลาออก 

8.1.1  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายรัชเดช วจีสุธรรม นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการสองในสามคนลงลายมือ

ช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 มีเปล่ียนแปลงเป็น นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ 

นางสาวจิตติมา การุณกรสกลุ กรรมการสองในสามคนน้ีคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

8.1.2  วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา 

ถา้จ านวนกรรมการ แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือก
เขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้ 
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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   อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

เช่น วิสัยทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์  ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั
ไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั 

3. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
4. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนุมติั  

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม
ลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร  

7. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
8. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ  านาจในการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูอ้  านวยการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผูอ้  านวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ี
ท าใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทัหรือ
บริษทัย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 
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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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ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาผลประโยชน์
ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 
เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือ
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอ านาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด
ดงักล่าวขา้งตน้ในการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทั โดยไดมี้การก าหนด
ขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจน โดยไม่มีการมอบอ านาจในลกัษณะไม่จ ากดัวงเงินแต่อยา่งใด 

10. จดัให้มีการประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการ
บริษทั 

8.1.4   อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1. รับผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัในการก ากบั ติดตาม ดูแล และสนบัสนุนการบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ฝ่ายเท่ากนั 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม  ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการตรวจสอบ 4/4 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

นายสมโภชน์ วลัยะเสวี  เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการเงินเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และเลขานุการกรรมการตรวจสอบ  นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  

    8.2.1  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ 3   ปี 
 2.   กรรมการตรวจสอบ 3   ปี 
 ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 
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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  อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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8.3 Executive Committee  
As of 31 December 2017, there are three Executive Committee members as follows.  
  No. Name Position No. of meeting attendances 2017  

1. Mr. Apichart Karoonkornsakul Chairman of Executive Committee 2/2 
2. Mr. Chairoj Vetnaruman Executive Committee Member 2/2 
3. Mr. Ratchadech Vacheesuthum1) Executive Committee Member 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 

1. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ ประธานกรรมการบริหาร 2/2 
2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการบริหาร 2/2 
3. นายรัชเดช  วจีสุธรรม1) กรรมการบริหาร 2/2 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559  
1) นายรัชเดช วจีสุธรรม  ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการ ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์  2561 จึงไดแ้ต่งตั้งนาย
โยชิคาสึ คุราชิ  และนายราจีฟ  วิจายนั  เป็นกรรมการบริหารแทน  

 

เลขานุการกรรมการบริหาร  นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  

8.3.1  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บ

เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอ านาจ 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8.3.2  อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจ
การบริหารต่าง ๆ ของบริษทั หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง 
และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

2. พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดต่อไป 

3. มีอ  านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพ่ือการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของ
บริษทั และการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน 
รวมถึงควบคุมก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานท่ีแต่งตั้งบรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
และก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการ เสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและอนุมติั  
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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. มีอ  านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกิน
งบประมาณท่ีรับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

7. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้  

8. มีอ  านาจพิจารณาอนุมติั การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทั แต่ละ
รายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
และกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเป็นหลกัประกนั ตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั 

9. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อ
เสนอคณะกรรรมการบริษทัอนุมติั 

10. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร อ  านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง 
การก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ข้ึนไป ยกเวน้ต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการ (President) 

11. ให้มีอ  านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าว มีอ  านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้น ๆ 
ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

12. มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงิน และการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัภายในวงเงิน
ไม่เกิน 20 ลา้นบาท กรณีท่ีวงเงินเกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยตอ้งน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

13. ด าเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ  านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ือง
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็น
การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
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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.                   Name      Position No. of meeting attendances 2017  

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 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ 2/2 
2. นายสมโภชน์  วลัยะเสวี กรรมการ 2/2 
3. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ 2/2 

*ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

เลขานุการกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  

8.4.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
เห็นวา่เหมาะสม 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
      (1)  ครบก าหนดตามวาระ    
      (2)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั  
      (3)  ลาออก 
      (4)  ตาย  
      (5) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง  
3. เม่ือกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการบริษทั แต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้มา
เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนเขา้มาแทน 

8.4.2  ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 การสรรหา 
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผูอ้  านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั 
กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูอ้  านวยการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบั 

3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56 -1) และ
รายงานประจ าปีของบริษทั (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. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท านโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูอ้  านวยการ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั เป็น
รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบ
กบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูอ้  านวยการ 
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี 

4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) 
ของบริษทั 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
7. โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 หน้าที่อ่ืนๆ ดงันี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี และมีอ านาจ

ในการเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจ าเป็น  
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริง

ต่างๆ ใหท่ี้ประชุมทราบได ้
3. การรายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะท าการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และรายงานผล

การประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัทราบปีละคร้ัง 
5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะทบทวนกฎบัตรน้ีทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไข

เปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั 
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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. Name Position No. of Meeting attendances  2017 
1. Mr. Sompote Wallayasewi Chairman of the Board 1/1 
2. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director 1/1 
3. Mr. Chairoj Vetnaruman Director 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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย   

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 
1. นายสมโภชน์  วลัยะเสว ี ประธานกรรมการ 1/1 
2. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ กรรมการ 1/1 
3. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ กรรมการ 1/1 

*ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2560  

เลขานุการกรรมการบริหารความเส่ียง นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี  

8.5.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 
1.  กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจ

ไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 
2.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

  (1)  ครบก าหนดตามวาระ    
  (2)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั  
  (3)  ลาออก 
            (4)  ตาย  
            (5)  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง    

3. เม่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี 
โดยบุคคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงตนเขา้มาแทน 

 8.5.2  อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
          คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1.  พิจารณากลัน่กรองนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณา
และอนุมติั 

2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Risk Appetite) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อรับทราบ   

3.  รับทราบ พิจารณา และใหค้วามเห็นในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง และมาตรการจดัการความเส่ียง 
และแผนปฏิบติัการ เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการบริหารความ
เส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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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 และติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้บริษทัมี
ระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้ งองค์กร ภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

5.  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูส้อบทาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

6.  ใหค้  าแนะน า และค าปรึกษา กบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเส่ียง
ของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

8.  พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 
รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์

9.  ดูแล และสนบัสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
อยา่งนอ้ยทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่นโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงดงักล่าว  สอดคลอ้งกบัสภาพการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  

10. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 คร้ังต่อปี และมีอ านาจในการ
เรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจ าเป็น  

11. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

  โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหบ้รรลุตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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8.6 Executives 

As of  31 December 2017, there are four Executive members as follows.  

No. Name Position 
1. Mr. Apichart Karoonkornsakul President 
2. Mr. Chairoj Vetnaruman Managing Director / Acting Chief of Operations /  

Acting Chief of Purchasing / Acting Chief of 
Business Development   

3. Mr. Rajeev Vijayan Chief of Engineering 
4. Mr. Anurote Nitipornsri 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; 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 66 

 

8.6 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีคณะผูบ้ริหาร จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ยรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอภิชาติ การุณกรสกลุ กรรมการผูอ้  านวยการ  
2. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการผูจ้ดัการ/ รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือ/รักษาการผูอ้  านวยการ
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นายราจีฟ  วิจายนั ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม 
4. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป1)  
  รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารบุคคล 

1)   ฝ่ายบริหารทัว่ไปประกอบดว้ยงานบญัชี การเงิน งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานดา้น BOI 
 

 8.6.1  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้อ านวยการ 
1. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบติังานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซ่ึง
คณะกรรมการก าหนด 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
3. จัดท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

งบประมาณประจ าปีของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจ
การบริหารงาน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั  

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมาก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพ่ือ
ก าหนดภารกิจหลกั (Mission) ส าหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการน าไปด าเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวาง
ไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจดัการและรายงานผลการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการ ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

7. ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกความเขา้ใจ เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม
นโยบาย และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 

8. ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม         
การว่าจ้าง และเลิกจา้งพนักงานของบริษทั และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และ
สวสัดิการต่างๆ ส าหรับพนกังาน 

9. มีอ  านาจในการแต่งตั้ ง และถอดถอน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทในต าแหน่งท่ีต ่ ากว่าต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการ (President) 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 67 
 

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. มีอ  านาจในการแต่งตั้ ง และถอดถอน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทในต าแหน่งท่ีต ่ ากว่าต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการ (President) 

10. มีอ  านาจอนุมติัการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจดัซ้ือทรัพยสิ์น การใชจ่้ายเงิน
ลงทุนท่ีส าคญัเพื่อประโยชน์บริษทั และ การท ารายการอ่ืนเพื่อประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงอ านาจการอนุมติั
ดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน  100 ลา้นบาท 
แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ 
 
ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูอ้  านวยการ (President) หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ

ผูอ้  านวยการ (President) หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูอ้  านวยการ (President) ไม่มีอ  านาจ
อนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด 

8.7 เลขานุการบริษัท 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1 /2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 5224 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ
แต่งตั้ งนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้ งน้ีนายอนุโรจน์  นิธิพรศรี เป็นผูค้วามรู้และ
ประสบการณ์ทางดา้นบญัชี   

ตามมาตรา 98 /52   ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 โดยก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 

1. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
1.5 ทะเบียนกรรมการ  
1.5 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
1.1 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
1.3 รายงานประจ าปีของบริษทั  
1.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  
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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:  

No. Name Position 

Board of Director Audit Committee 
Recruitment and  

Compensation Committee 
Risk Management 

Total 

No. Remuneration 
Meeting  

Fees 
Reward 

No. Remuneration 
Meeting  

Fees 
No. Remuneration 

Meeting  
Fees 

No. Remuneration 
Meeting  

Fees 

1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board Director  6/6 120,000 120,000 100,000 - - -  - - - - - 340,000 

2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Vice Chairman / Chairman of the Recruitment and  
Compensation Committee / Chairman of the Audit Committee 6/6 

 
60,000 

 
120,000 

 
100,000 

 
4/4 

 
40,000 

 
120,000 

 
2/2 

 
20,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 460,000 

3. Mr. Narong Varongkriengkrai Director/Recruitment and Compensation Committee/         
Audit  Committee Chairman 

6/6 60,000    60,000 100,000 4/4 20,000 60,000 2/2 10,000 - - - - 310,000 

4. Mr. Sompote Wallayasewi  Director /Audit Committee / Recruitment and Compensation 
Committee/ Chairman of Risk Management 

6/6 60,000    60,000 100,000 4/4 20,000 60,000 2/2 10,000 - 1/1 - - 310,000 

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director / Risk Management Committee / President 6/6 - - - - - - - - - 1/1 - - - 

6. Mr. Chairoj Vetnaruman 
 

Director / Risk Management Committee /  
Managing Director 

6/6 - - - - - - - - - 1/1 - - - 

7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum Director / Executive  6/6 - - - - - - - - - - - - - 

8. Mr. Yoshikastu Kurashi Director  6/6 - - - - - - - - - - - - - 

9. Mr. Rajeev Vijayan Director  / Executive 6/6 - - - - - - - - - - - - - 

 Total 300,000 360,000 400,000  80,000 240,000  40,000 -  - - 1,420,000 
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8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 กรรมการ 

ในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัมีการจ่ายเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัไม่ขอรับค่าเบ้ียประชุม 
และค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี   

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง 

รวม 
คร้ัง 

เบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

บ าเหน็จ คร้ัง 
เบีย้

ประชุม 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

คร้ัง 
เบีย้

ประชุม 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

คร้ัง 
เบีย้

ประชุม 
ค่าตอบแทน 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษทั  6/6 120,000 120,000 100,000 - - -  - - - - - 340,000 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

6/6 
 

60,000 
 

120,000 
 

100,000 
 

4/4 
 

40,000 
 

120,000 
 

2/2 
 

20,000 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 460,000 

3. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

6/6 60,000    60,000 100,000 4/4 20,000 60,000 2/2 10,000 - - - - 310,000 

4. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี
 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

6/6 60,000    60,000 100,000 4/4 20,000 60,000 2/2 10,000 - 1/1 - - 310,000 

5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล 
 

กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการผูอ้  านวยการ 

6/6 - - - - - - - - - 1/1 - - - 

6. นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการผูจ้ดัการ 

6/6 - - - - - - - - - 1/1 - - - 

7. นายรัชเดช วจีสุธรรม กรรมการ  / ผูบ้ริหาร 6/6 - - - - - - - - - - - - - 
8. นายโยชิคาสึ  คุราชิ กรรมการ  6/6 - - - - - - - - - - - - - 
9. นายราจีฟ  วจิายนั กรรมการ / ผูบ้ริหาร 6/6 - - - - - - - - - - - - - 
  รวม  300,000 360,000 400,000  80,000 240,000  40,000 -  - - 1,420,000 
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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. 

 
Position Board of Director Audit Committee 

Recruitment and 
Compensation Committee 

Risk Management Total 

No. Amount Remuneration No. Amount Remuneration No Amount Remuneration  No. Amount Remuneration  

1. Chairman of the Board 6 120, 000 120,000 4 40,000 120,000 2 20,000 -    2 20,000 - 440,000 

2. Vice Chairman 6 60,000 120,000 4 -                  - 2 - - 2 - - 180,000 

3. Director 6 120,000 120,000 4 40,000 120,000 2 20,000 - 2 - - 420,000 

4. Director (Executive) 6 - - 4 -                  - 2 - - 2 - - - 

 300,000 360,000  80,000 240,000  40,000 -  20,000  1,040,000 

Director Fee (Based on earnings) 960,000 

Total remuneration for directors for the year 2016 of no more than 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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  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2560 มีมติใหก้ าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

ล าดบั ต าแหน่ง 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง 

รวม 
คร้ัง 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน คร้ัง 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน
รายเดือน คร้ัง 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน คร้ัง 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
1.   ประธานกรรมการ 6 120,000 120,000 4 40,000 120,000 2 20,000 - 2 20,000 - 440,000 
2.   รองประธานกรรมการ 6 60,000 120,000 4 - - 2 - - 2 - - 180,000 
3.   กรรมการ 6 120,000 120,000 4 40,000 120,000 2 20,000 - 2 - - 420,000 
4.   กรรมการ (ผูบ้ริหาร) 6 - - 4 - - 2 - - 2 - - - 

รวม 300,000 360,000  80,000 240,000  40,000 -  20,000 - 1,040,000 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบการ)    960,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ทั้งส้ินไม่เกนิ 2,000,000 

ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุม บ าเหน็จ)  

 ผู้บริหาร 

ในปี  2560 กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหาร ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั  รวมจ านวนทั้งส้ิน  27,715,623.30  บาท   

ข. ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี –
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8.9 Changes in APCS shares Held by Director and Executives  
 

Detail as of 31 December 2017 

 
No. 

 
Name 

 
Position 

No. of shares1) 
As of  31 December 

Increase in APCS 
shares held in 

2017 

Percentage of 
shares held (%) 

2016 2017 Net Buy (Sell) 2017 

1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board  - - - - 
2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD2) Vice Chairman / Chairman of the 

Recruitment and Compensation 
Committee / Chairman of the Audit 
Committee 

20,000 - (20,000)  - 

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 
Committee / President 

94,345,812 94,345,812 - 14.29 

6. Mr. Chairoj Vetnaruman Director / Risk Management 
Committee / Managing Director  

17,335,682 17,335,682 - 2.63 

7. Mr. Ratchadech Vacheesuthum Director / Executive - - - - 
8. Mr. Yoshikastu Kurashi Director  817,789 817,789 - 0.12 
9. Mr. Rajeev Vijayan Director / Executive - - - - 
10. Mr. Anurote Nitipornsri Senior Manager Administration / 

Executive 
441,663 441,663 - 0.07 

Note : 
1) Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old 
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8.9 รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร   
ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ล า
ดบั 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นทีถื่อ1) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 

 เพิม่ขึน้ ในปี 2560 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(ร้อยละ) 
2559 2560 สุทธิ-ซ้ือ(ขาย/โอน) 2560 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ - - - - 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

20,000 - (20,000)  - 

3. นายสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

4. นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ 

- - - - 

5. นายอภิชาติ   การุณกรสกุล กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการผูอ้  านวยการ 

94,345,812 94,345,812 - 14.29 

6. นายชยัโรจน์   เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการผูจ้ดัการ 

17,335,682 17,335,682 - 2.63 

7. นายรัชเดช   วจีสุธรรม กรรมการ / ผูบ้ริหาร - - - - 
8. นายโยชิคาสึ คุราชิ กรรมการ 817,789 817,789 - 0.12 
9. นายราจีฟ  วจิายนั กรรมการ / ผูบ้ริหาร - - - - 
10. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริษทั / ผูบ้ริหาร 441,663 441,663 - 0.07 
 

หมายเหตุ : 
1) การถือหุน้รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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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 No. of Staffs of the subsidiaries 
Business Development 7 
Supply Chain Development 10 
Technical Development 96 
Operation  784 
Human Resource 14 
Administration 40 

Total 951 

 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 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 951 คน (ไม่รวมผูบ้ริหารของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย) โดยสามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ (Business Development) 7 
ฝ่ายจดัซ้ือ (Supply Chain Development) 10 
ฝ่ายวิศวกรรม (Technical Development) 96 
ฝ่ายปฏิบติัการ (Operation ) 784 
ฝ่ายบริหารบุคคล (Human Resource) 14 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป (Administration) 40 

รวม  951 

 ค่าตอบแทนพนักงาน     

             ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้กบัพนกังานจ านวนเฉล่ีย 950 
คน รวมเป็นเงินจ านวน 238.84 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่านายหน้า      
เงินส ารองเล้ียงชีพ เงินประกนัสังคม ผลประโยชน์พนกังาน และอ่ืนๆ 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 กับธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานท างานกบั
บริษทัในระยะยาว  

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

   บริษทัมีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ อนัจะ
ท าใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัในการท่ีจะมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถสร้างผลงานใหก้บับริษทั 
โดยมีแผนการฝึกอบรมประจ าปีทั้ งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของ
พนกังานแต่ละระดบั โดยในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังาน เท่ากบั 14,277 ชม.ต่อปี  หรือคิดเป็น
จ านวน  18.47 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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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. 
 
 

http://www.asiaprecision.com/
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9.  การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

9.1   การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
บริษทัได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ภายใต้
การด าเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี เพ่ือยกระดบัการด าเนินการท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน และกระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังาน
ของบริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัไดรั้บเอา
แนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มาปรับใชเ้ป็นนโยบายของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ีคณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั อยา่ง
สม ่าเสมอทุกปี และบริษทัมีช่องทางการส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้
ถูกตอ้งตรงกนั เพ่ือส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

ในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจาก
บริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม 
และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ล่วงหนา้ โดยส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือการประชุมเม่ือวนัท่ี  21 มีนาคม 
2560 ซ่ึงล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั  พร้อมทั้ งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพเ์ป็น
ระยะเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทั้งน้ีในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่าวผ่านทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.asiaprecision.com)  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยบริษทัจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ี
ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  
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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. ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิดงัน้ี 
4.1 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ โดยในปี 2560  บริษทั
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัใน
วนัท่ี  1 ตุลาคม 2559  (ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560) ซ่ึงล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 3 
เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบบญัชี  พร้อมทั้งไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้นไวช้ดัเจนบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น         ผูก้ลัน่กรองวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้สนอเขา้
มายงับริษทั  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

ในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเป็นบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  บริษทัจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น หรือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น และในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ือให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ  

ทั้งน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด   

4.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ได้
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ 1 เดือน  โดยบริษทัไดมี้การเผยแพร่เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ผ่าน
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.asiaprecision.com)  

5. ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนผูถื้อหุน้
แต่ละราย ตามแบบลงทะเบียนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ีเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการ
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม  

6. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้ง
ค  าถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีการบนัทึกประเดน็ซักถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้น
รายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

7. ในการประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดที้
ละคน ซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผูแ้ทนท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าท่ีกรรมการเพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

8. ในการตรวจนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้ าระบบ e-voting เป็นเคร่ืองมือช่วยนบัคะแนนเสียง เพ่ือใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อหุ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้ 

9. ภายหลงัการประชุมแลว้เสร็จบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุม โดยให้แสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชุม 
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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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หมวดที ่2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 

โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา และ/หรือ 
คุณสมบติัและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยบริษทัจะกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่ง
แทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาและก าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ในการด าเนินการประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยก่อนเร่ิมการประชุม 
ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  และยงั
เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ โดยประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการ
ประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมก่อนตดัสินใจ   

บริษทัมีการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายในใหแ้ก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย โดยบริษทัไดก้ าหนด
แนวทางในการเก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็น
ค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของ
บริษทั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยู่
ในหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  

บริษทัไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และบท
ก าหนดโทษตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะก าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไป
ใช ้หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย
วาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้ง การพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัไดย้ดึหลกัการในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และไดก้ าหนด
แนวทางการจดัการเร่ืองการมีส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวา่ง
บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือเกิดกรณีดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นจะตอ้งรายงานให้บริษทั
ทราบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ รวมทั้งไดก้  าหนดแนวทางเพ่ือมิใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารท่ี
มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการออกเสียงในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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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 
Partners and 
Creditors 

: Have due regards to equality, equity, fairness and honesty in doing business; protect the 
interests of the partners and creditors by earnestly observing the laws and rules; have code 
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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หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 
เป็นต้น โดยบริษทัตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิของ         
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้ : ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และไม่กระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหก้บัผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั อยา่งย ัง่ยืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และ
การพฒันาศกัยภาพ โดยถือวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ โดยส่งเสริมและพฒันาใหมี้ความรู้ในการท างานควบคู่ไป
กบัการมีคุณธรรมและจริยธรรมตามปฏิธานของบริษทัท่ีก าหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี ทดแทนคุณ
แผ่นดิน”   ดงันั้นจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานมีวินัย สามคัคี เสียสละ คุณธรรม และ
กตญัญู และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม 
และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถ
ของพนกังานให้มีความกา้วหนา้ มีความมัน่คงในอาชีพ พร้อมให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน รับฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียม  และเสมอภาคกนั 

ลูกคา้ : มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดย
ลูกคา้จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้  าหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่ง
เคร่งครัด  มีการพฒันายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รักษา
สัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มา
ใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

คู่คา้และเจา้หน้ี : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ 
รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย และกติกาท่ีก าหนด
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ ตลอดจนการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆอย่าง
เคร่งครัด และมีการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม รวมถึงการช าระคืนตามก าหนดเวลา การ
ดูแลหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามขอ้สัญญาอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหน้ีล่วงหน้า หากไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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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, 
Society and 
Environment 

: Have a policy to conduct the business with responsibility toward the community, society 
and environment with due regards to safety, quality of life, and natural resource 
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 : ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกั
ปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ และยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเสมอภาคกนั ไม่กีดกนั
ผูอ่ื้นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา 
ใหร้้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระท าการใด ๆ ท่ีไม่เป็น
ธรรมต่อการแข่งขนั  

ภาครัฐ : ให้ความส าคญักบัความโปร่งใส และค านึงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริตในการติดต่อท าธุรกรรมกบั
เจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อการกระท าท่ีไม่
เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งต่อตา้นการให้สินบนต่างๆ ต่อ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั 

สังคม ชุมชน      
และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

: มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งใน
ดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  ตลอดจนค านึงถึงการ
ด าเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การปฏิบติังานและการตดัสินใจ การด าเนินการ
ใด ๆ ของบริษทัจะตอ้งท าให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษทัทุกอย่าง
ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยูต่ามสมควร 

ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการทุจริต หรือ
เร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั โดยสามารถแจง้ผา่นช่องทางดงัน้ี  

1.   เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี  www.asiaprecision.com หรือ 
2.   อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
3.   อีเมลข์องกรรมการอิสระ ท่ี ind_dir@asiaprecision.com หรือ 
4.   ส่งมายงับริษทั ท่ีอยู ่    บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

       ฝ่ายเลขานุการบริษทั / บริหารทัว่ไป  
   เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ  อ  าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

 โดยขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือเร่ืองอ่ืนใด ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะ
ด าเนินการตามระเบียบของบริษทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั้ง

การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะ
เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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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 one-
third 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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 ในส่วนของดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์  บริษทัยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมใน
ดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั จึงมอบหมายใหน้ายอภิชาติ การุณกรสกลุ และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบั
ผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

 

หมวดที ่5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์
ให้กบับริษทั  โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร รวมทั้งมีบทบาทส าคญัในการ
ก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษทั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ รวมทั้ งการก ากบัดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีได้
ก าหนดไว ้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น (รายช่ือคณะกรรมการบริษทั และรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.1) 

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท าใหเ้กิด
การถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัมี จ านวน 9 ท่าน  แบ่งเป็น 
 กรรมการอิสระ                    จ านวน 4 ท่าน (ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้) 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร       จ านวน 3 ท่าน  (อยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    จ านวน 1 ท่าน  (เป็นผูถื้อหุน้) 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    จ านวน 1 ท่าน  (ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้) 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
อย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั
นั้น ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อยา่งไร
กต็าม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้ 

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า 
ทั้งน้ี บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กบัผูบ้ริหารอยา่งชดัเจนและมีการ
ถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนด  โดยประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการผูอ้  านวยการเป็นบุคคลคนละคนกนั  
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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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 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพ่ือให้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายช่ือเลขานุการบริษทัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.7) 

 การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแบ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล 

และการบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบั กรรมการผูอ้  านวยการ หรือเป็นผูน้ าและมีส่วน
ส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพ้ิจารณาและ
ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผูน้ าการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ  ตลอดจนท า
หนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดร่้วมบริหารงานปกติประจ าวนั แต่ให้การ
สนบัสนุนและให้ค  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่นทางกรรมการผูอ้  านวยการอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะท่ี
กรรมการผู ้อ  านวยการรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั (รายช่ือของกรรมการผูอ้  านวยการ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการผูอ้  านวยการได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.6.1) 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
บริษทัก าหนดใหก้รรมการแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยไม่ไดมี้การ

จ ากดัคุณสมบติัในเร่ืองอายุของกรรมการ และไม่ไดจ้ ากดัจ านวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการใหม่ 

ส าหรับการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษทัไม่ไดก้  าหนดเก่ียวกบัวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ือง  ซ่ึง
แนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ส่งเสริมให้คณะกรรมการควร
ก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรก  โดยปัจจุบนักรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่านของบริษทั ไดด้  ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกนัไม่เกิน 9 ปี 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 
 แนวปฏิบัติ ท่ีดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้
คณะกรรมการควรก าหนดจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพ
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียน   
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนโยบายของบริษทั ยงัไม่ได้จ  ากัดจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ไปด ารง
ต าแหน่ง    ตามแนวคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแบ่งอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดูแล และการบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทั แต่ละท่านไดส้อบทานผลการปฏิบติังานของตนเองในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนเพ่ือช่วย
ปรับปรุงในการท าหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ
จากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
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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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มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม 
มากกวา่ 75% = ดีมาก 
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้
ต ่ากวา่   50% = ควรปรับปรุง 

โดยไดก้ าหนดหัวขอ้ในการประเมินอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน
อยา่งมีหลกัเกณฑ ์ ส าหรับใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ บทบาท
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหนา้ท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กบั
ฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร 

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นวา่การด าเนินการส่วนใหญ่จดัท าได ้มากกว่า
ร้อยละ 97.51 หรือ ดีเยีย่ม  

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกตอ้งตาม
มาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่าย
บญัชีและ/หรือผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และ
ไม่ใช่การเงิน  ด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น  และสม ่าเสมอ  (รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1) 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ 

ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น  และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งทบทวนและเปิดเผยรายการท่ีเป็น
ผลประโยชน์ท่ีขดักนัใหบ้ริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว   และในการพิจารณา
การเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา 
และไม่มีอ  านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการท ารายการใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใชร้าคา และเง่ือนไข 
เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั  จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยต่์อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
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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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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหา้มมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงั
การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งนอ้ย 3 วนั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ 

 ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทั้ งในระดบับริหาร และระดับ

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการ
ช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้ งไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น   ดังนั้ นบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ  านาจการ
ด าเนินการของผูป้ฏิบติังานของผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
สินทรัพยข์องบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออกจาก
กนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัใหมี้ข้ึน  รวมทั้งไดจ้ดัท าและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดา้น
การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน ตลอดจน
การจดัการความเส่ียง และยงัใหค้วามส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการท่ีผดิปกติ   

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัตั้งใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั  เพื่อท า
หน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั  เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เหมาะสม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึง
หน่วยงานตรวจสอบจะท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง ซ่ึงจะเนน้ความเส่ียงส าคญัต่างๆ ท่ีจะ
มีผลกระทบต่อบริษทั และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสอบทาน และ
อนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว เม่ือหน่วยงานตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีก าหนดไว้
เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส    

ทั้งน้ี บริษทัมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมหวัขอ้ 11 ระบบควบคุมภายใน) 

 การบริหารความเส่ียง 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ประเมินความเส่ียง
และบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
และมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยก่อนจะจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน คณะกรรมการบริษทั 
เป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงในการบริหารงานอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้ 

ทั้งน้ีนโยบายบริหารความเส่ียง จดัท าข้ึนเพ่ือจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้เพื่อใหก้ารบริหาร
ความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้  าหนดไว ้ โดยมีหลกัการก าหนดวา่ หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็น
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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 ต่อการด าเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดแลว้  บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง
เหล่าน้ี พร้อมกบัส่งเสริมและกระตุน้ใหทุ้กคนสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของความเส่ียง ท าความ
เขา้ใจสาเหตุของความเส่ียง และด าเนินการแกไ้ข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงาน และการใชท้รัพยากรอยา่ง
เหมาะสม ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือช่วยในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
ป้องกนัและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน และในทางกลบักนั การด าเนินการอยา่งเป็นระบบดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผลให้
บริษทัสามารถไดรั้บประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะสร้างคุณค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระท่ีชดัเจน และมีการน าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและ
สามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูอ้  านวยการเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ 
เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สารสนเทศ
รายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถ
น าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยให้
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ / หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอ่ืนๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝ่ายบริหารของบริษทัตอ้งด าเนินการตอบขอ้สงสัย
ดงักล่าวอยา่งรวดเร็วและครบถว้นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษทั บนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้น
รายงานการประชุม หรือยืน่หนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบริษทัได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังเลขานุการบริษทัได้เขา้ร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผูบ้ันทึก
รายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกใน
การสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตุจ าเป็น ซ่ึงจะแจง้
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมี
โอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และแจง้ให้กรรมการผูอ้  านวยการทราบถึงผลการประชุม ทั้งน้ีการเขา้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านส าหรับปี 2560 ปรากฎในขอ้ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
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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 
บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของ

บริษทั  และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั  รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละคน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

 ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฎในขอ้ 8.8 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร  

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหาร 
 บริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี

แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน  

  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร     เป็นตน้ เพื่อใหมี้การ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้
เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ 
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้คณะอนุกรรมการ จ านวน 4 คณะ เพ่ือท าหน้าท่ีแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
บริษทั ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  คณะกรรมการบริหาร 
3.  คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน 
4.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ จดัตั้งข้ึนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหวัขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ) 
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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 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ านวยการ 

 ในปี 2560  บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ในการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั โดย  

1. ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และ/หรือตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผูท้รงคุณวุฒิตามสายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  กรรมการ  กรรมการอิสระและผูบ้ริหารของบริษทัร่วมกนัเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ศกัยภาพ  โดยจะพิจารณาใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทั  

2. ผูถื้อหุน้ของบริษทั เสนอช่ือบุคคล ต่อคณะกรรมการสรรหา เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทั โดยบริษทัจะมีก าหนดเวลาแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัส้ินงวดบญัชี 

3. ฐานขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
4. บริษทัท่ีปรึกษาภายนอก  

 ทั้งน้ีกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1) มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่บริษทั 

3) มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่า
ให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง  และความซ่ือสัตย ์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

  การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมการท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ 
ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด    
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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 three-
fourths 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. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทั 

  กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ย
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยกไ็ด ้

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการอสิระ 
 บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทั  
  คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู ้แต่งตั้ งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน

คณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  

 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูท่ี้
จะมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี 
หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทัมีขอ้ก าหนดเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
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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) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะ
ได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตั้ งให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 



Asia Precision Public Company Limited                      

Page 86 

 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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 ทั้งน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดย
จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปีของบริษทั 

 กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ย 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ และตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่
เป็นกรรมการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีก าหนดวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้น
การบญัชีหรือการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงการท าหนา้ท่ี
อ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ โดยนายสมโภชน์ วยัละเสวี เป็นผูมี้ประสบการณ์ท างานทางดา้นการเงิน มีความรู้
ความเขา้ใจเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 กรรมการผู้อ านวยการ  
คณะกรรมการสรรหามีนโยบายท่ีจะสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการ และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท  โดยการแต่งตั้ งกรรมการอ านวยการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ผูอ้  านวยการไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูบ้รรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริษทั เขา้เป็นพนักงานในระดบัต่างๆ  ทั้งน้ี การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบังานดา้นการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลและจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษทัมีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง  โดยเป็นบริษทัย่อยในประเทศ  มีกรรมการผูบ้ริหารของ

บริษทั จ านวน 4 ท่าน เขา้ไปร่วมบริหารงาน   
ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ และ

เข้าร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุ้น โดยผูแ้ทนของบริษัทมีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทาง หรือทิศทางท่ี
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาไว ้ 
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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 การก ากบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมการ และผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูล
ภายในของบริษทั ไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตอ้งไม่ท า
การซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืน
ใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจ้างซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ทั้งน้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวใหร้วมถึงคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหารและลูกจา้งของบริษทัดว้ย 
 นอกจากน้ีบริษทัไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจในภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะในบริษทั  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 ทั้งน้ีบริษทัไดก้  าหนดโทษทางวินัยส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ 
หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย
วาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
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9.6 Auditor's remuneration for the 2015 - 2017 

Detail 

Year  

2015 2016 

2017 

 Paid in 
2017 

Paid in  
2018 

1.  Audit Fee (The Group Company) 802,000 1,010,000 864,000 216,000 
2. Non-Audit Fee    
   - Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion  
certificate (The Group Company)  

 
60,000 

 
80,000 

 
- 

 
60,000 

Total 862,000 1,090,000 864,000 276,000 

 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 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558-2560 

รายละเอยีด 

งวดบญัชี  

ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

 จ่ายในปี 
2560 

จ่ายในปี  
2561 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)   802,000 1,010,000 864,000 216,000 
2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)    
   -ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ  บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
60,000 

 
80,000 

 
- 

 
60,000 

รวม 862,000 1,090,000 864,000 276,000 

ผูส้อบบญัชี ปี 2560 ของบริษทั คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  3759  ของ บริษทั  
กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดยนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นระยะเวลา 1 ปี   
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
ของบริษทั* และบริษทัยอ่ยไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  

 *บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ใหร้วมถึง 
1). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
2). กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านกังานสอบบญัชี และกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
ส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
3). กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
4). หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
5). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพึ่งพิงอยูใ่นอุปการะของบุคคลตามขอ้ 4) 
6). กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม 1) 4) หรือ 5) มีอ  านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

 
9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ  

 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะก าหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหน้ ามาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่พนกังานเป็นแนวทางการปฏิบติั เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้น
ให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบติังาน ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณท่ี
ก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การใชข้อ้มูลภายในและการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพยสิ์นทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร สิทธิและความ
เป็นกลางทางการเมือง การปฏิบติัต่อพนกังาน และความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และช่องทางการร้องเรียนการพบ
เห็นผูก้ระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ  โดยบริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว (สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.asiaprecision.com) 

 โดยในปี 2560 ไม่มีผูร้้องเรียนเก่ียวกบักระท าผดิจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั 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.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม 
 กวา่ 20 ปี ท่ีบริษทัไดด้  าเนินกิจการมุ่งสู่ก าไรอนัแทจ้ริง หรือคุณค่าแทจ้ริง ดว้ยการประกาศปณิธานหลกัท่ีใชใ้น
การด าเนินงาน คือ  "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"  เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหน่ึงขององค์กร โดยปณิธานของ
บริษทัดงักล่าว  มิไดเ้ป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดข้ึนเท่านั้น ในขณะเดียวกนั ไดพ้ยายาม
ปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ให้กับบุคลากรดว้ยการร่วมกันก าหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี" อนั
ประกอบดว้ย วินัย สามคัคี เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู และลงมือปฏิบติัร่วมกนัระหว่างผูป้ระกอบการ ทีมผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณท่ีมีให้เกิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุด โดยการจดักิจกรรมต่างๆ น้ี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในดา้นบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธาน
ของบริษทัท่ีตั้งไวแ้ลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมในดา้นการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกนั  โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษทั ไดก้  าหนดพนัธกิจไว ้ดงัน้ี 

1. ปณิธานในการด าเนินธุรกจิ 

 1.1    เช่ือมัน่ในคุณค่าของความดงีาม ซ่ึงเป็นคุณภาพของคน 
 บริษทั เช่ือมัน่วา่พนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่ มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษทั
มุ่งเนน้การพฒันาคนแบบองคร์วม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ตามปณิธานสูงสุด
ของบริษทั คือ "มุ่งสร้างคนด ีแทนคณุแผ่นดนิ"  
                 บริษทัมุ่งท่ีจะเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีคุณค่าและศกัยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่คัง่และ
เป็นสุขอยา่งแทจ้ริง  มากกวา่เป็นแค่เพียงองคก์รทางเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพและแสวงหาผลก าไรเท่านั้น 
 บริษทัจึงมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเช่ือว่า "ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานท่ีท างานอย่างมี
ความสุขและมีความภกัดีต่อองค์กรอย่างจริงใจ" ส่ิงเหล่าน้ี มาจากการดูแลให้บุคลากรมีก าลงัใจมีความต่ืนตวัในการ
ยกระดบัทกัษะวิชาชีพ เพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม 
และการพฒันาคุณภาพชีวติการท างานของทุกคนอยา่งต่อเน่ือง   
 หากสถานประกอบการนับแสนทัว่ประเทศหันมาร่วมกนัปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้ งอยู่ในความดี และ
ประพฤติปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง การส่งเสริมดงักล่าวแทบจะไม่ตอ้งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนดว้ยความจริงใจ 
และปรารถนาดีต่อกนั ซ่ึงทั้งหมดน้ี กจ็ะส่งผลดีต่อสังคม และองคก์รอยา่งประมาณค่าไม่ได ้

 1.2  พฒันาอย่างยัง่ยืนเพ่ือก้าวสู่ระดบัโลก 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง ร่วมกบัการพฒันาสังคม เพ่ือกา้วต่อไปอยา่งย ัง่ยืน โดยการเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการ และพฒันาบุคลากร และร่วมกบัการมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองคก์รภายในให้เขม้แข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความรู้ เทคโนโลยใีหก้บัสังคมและชุมชน  

 1.3  การปฏิบัติโดยยดึมัน่ในหลกัจริยธรรม 
 บริษัทจะปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลกัในการเคารพสิทธิมนุษยชน และค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมพนกังานให้ยดึมัน่ในความดีงามเพ่ือสังคมและ
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)  
 

 
 

http://www.asiaprecision.com/
mailto:audit_committee@asiaprecision.com
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 1.4  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 การด าเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจดัระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และตรวจสอบได ้โดยการบริหารจดัการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจดัการความเส่ียง ระบบการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตในการท างานและความปลอดภยั โดยบริษทั จะด าเนินการทุกขั้นตอน
ดว้ยความโปร่งใส และพร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

10.2  การด าเนินงานกจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 ปณิธานในการด าเนินธุรกิจตามท่ีกล่าวมานั้ น เป็นกรอบท่ีบริษทัใช้เป็นแนวทางในการด าเนินเร่ืองความ
รับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงในปี 2560 บริษทัไดส่้งเสริมเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมในหลายดา้น ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการระมดัระวงัการด าเนินงาน  บริหารจดัการ  และการปฏิบติับนพ้ืนฐานของความ

เป็นธรรมโดย ยดึหลกัจริยธรรม  ท่ีพึงยดึมัน่ วนิยั สามคัคี  เสียสละ  คุณธรรม กตญัญู  โดยส่งเสริมใหพ้นกังานมีความ
ซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน  ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีบริษทัไดว้างแนวทางการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมเพ่ือใหพ้นกังานทุก
คนทุกระดบัยดึถือปฏิบติัร่วมกนั โดยไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ในเร่ืองของการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม  ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.asiaprecision.com   

 โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไดก้  าหนดถึงจรรยาบรรณของบริษทั  จรรยาบรรณของประธานและ
กรรมการบริหาร จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร การปฏิบติัตนของพนกังาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทับริษทัไม่เคยมี
คดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีขาดความเป็นธรรมแต่อยา่งใด 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัไดเ้ห็นความส าคญั และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนั คณะกรรมการบริษทัจึงได้
ก าหนดนโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชนัข้ึน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือ  วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2556 และไดมี้การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือให้บริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทัมี
ความเขา้ใจ และมีแนวปฏิบติัเดียวกนั รวมถึงไดร่้วมกนัประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 
ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริต 
  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างาน
ใหก้บักลุ่มบริษทั กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือ
ทางออ้มต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั  ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตวั
เงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้  าเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย  โดยจะปฏิบติั
ตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเคร่งครัด 

 ช่องทางการรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
    -   อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
  -   เวบ็ไซตข์องบริษทั (หวัขอ้ แจง้เบาะแส)   
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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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 มาตรการคุม้ครอง และรักษาความลบั 
  บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษา
ขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ทั้งน้ีผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบเร่ืองท่ีร้องเรียน ตอ้งไม่ใช่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น  

  ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริต ไวบ้นช่องทางการส่ือสาร อาทิเช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั 
ป้ายติดประกาศของบริษทั  โดยในปี 2560 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าอนัทุจริต หรือการกระท าอนัใดท่ีส่งผลเสียต่อ
บริษทั มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.asiaprecision.com 

นอกจากนั้นในปี 2558 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 8 องคก์ร ไดแ้ก่ หอการคา้ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)  หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และบริษทัยงั
ไดเ้ขา้ร่วมประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั ซ่ึงปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่างการรอผลการรับรองการ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 การด าเนินงานของบริษทัไดต้ระหนกัถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษทัจึงไดบ้รรจุเร่ืองน้ีไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ของบริษทั โดยแบ่งเป็นดงัน้ี  

 ความเป็นส่วนตัว  
 บริษทัถือวา่สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บความคุม้ครองไม่ใหถู้กล่วงละเมิดจากการใชก้ารเปิดเผย หรือ
การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวติั ประวติัพนกังาน ประวติัการท างาน ประวติัสุขภาพ หรือขอ้มูลส่วนตวัอ่ืนๆ ไปยงั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของบุคคลอ่ืนใด ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวนิยั  
เวน้แต่ไดก้ระท าตามหนา้ท่ีโดยสุจริต หรือตามกฏหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานท่ีอยูใ่นความครอบครองหรืออยูใ่นการดูแลรักษาของบริษทั 
 2.  การเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะจะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูน้ั้น 
 3.  จ ากดัการเปิดเผยและการใชมู้ลส่วนตวัของพนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทันั้น 

 การปฏิบัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 
 บริษทัตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั โดยมีแนวปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดเน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่วา่จะทางกาย หรือจิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุ
การศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใด โดยมีแนวทางการปฏิบติังานดงัน้ี 

1. พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานดว้ยความดีความชอบ ตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
3. ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายหรือจิตใจ เช้ือ

ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ 
4. ช่วยกนัสอดส่องดูแลไม่ใหเ้กิดการกดข่ี ข่มเหง และการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมเม่ือไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่

เป็นธรรม มีช่องทางการส่ือสาร หรือการใหค้  าปรึกษา เพื่อท าความเขา้ใจเม่ือเกิดการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม 
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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. ใหเ้กียรติและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 การด าเนินงานด้านการเมือง 
 บริษทัวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าใดๆอนัเป็นการฝักใฝ่ หรือสนบัสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือผู ้
หน่ึงผูใ้ดท่ีมีอ  านาจทางการเมือง 
 บริษทัตระหนกัถึงความเคารพสิทธิเสรีภาพในการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังาน เช่น การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่จ ากดัสิทธิ บงัคบั หรือช้ีน า โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเล่ียงการเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือตวัแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรือการเป็น
สมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. หรือไม่แสดง การกระท าใดๆ ท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
วา่ บริษทัเก่ียวขอ้ง สนบัสนุน หรือฝักใฝ่ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง 

2. หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางความคิด 

3. ระวงัในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกบันกัการเมืองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบันกัการเมือง 
4. หลีกเล่ียงการแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบพนกังาน หรือแต่งกายในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดวา่พนกังาน

บริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  
นอกจากนั้นการด าเนินงานทางดา้นการเมืองตามท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจแลว้ ในเร่ืองน้ียงัถือเป็นส่วน

หน่ึงของนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดก้ าหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไวด้งัน้ี 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพยสิ์น สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถานท่ีเพื่ออ านวยความ
สะดวก (สถานท่ีพกั สถานท่ีรับรอง สถานท่ีประชุม สถานท่ีชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการเมือง  เพื่อสนบัสนุนนโยบาย  การกระท าอนัมิควร หรือการกระท าใดท่ีขดัต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ  ซ่ึงส่งผลเสีย
ต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดความแตกแยกในสังคม  ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

และตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ไดก้  าหนดแนวปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง 
รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บักลุ่มบริษทั ดงัน้ี    

 "6. กลุ่มบริษทัไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางออ้ม ดงันั้นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่ม
บริษทั ตอ้งไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองภายในกลุ่มบริษทั และไม่ใชท้รัพยากรใดของกลุ่มบริษทั เพ่ือ
ด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัเป็นองคก์รท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ทั้งน้ีการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัมีขั้นตอนตามระเบียบท่ีก าหนด หาก
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายได)้"   

 ดงันั้นบุคลากรในองคก์รไดรั้บรู้เก่ียวกบัมาตรการด าเนินงานทางการเมือง และการช่วยเหลือทางดา้นการเมือง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างชัดเจน ทั้ ง น้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี เว็บไซต ์ 
www.asiaprecision.com 

 
 
 

http://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; 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีท าใหกิ้จการสามารถด ารงต่อไป และเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีช่วย
ใหกิ้จการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานใหดี้ รวมถึง
การให้ผลตอบแทนและสวสัดิการอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากตวัเงินอยา่งเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั โดยการปฏิบติัต่อแรงงาน 
บริษทัไดค้  านึงถึงเร่ืองส าคญัดงัน้ี 
 

1. การเคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  
บริษทัไดจ้ดัท านโยบายเก่ียวกบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไดบ้รรจุไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Conduct)  ของบริษทั และไดเ้ผยแพร่ตามช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บทราบ นอกจากนั้นบริษทัยงัได้
จัดตั้ ง "โครงการอยู่ดี มีสุข" ข้ึน คณะกรรมการของโครงการ เป็นตวัแทนของพนักงาน ซ่ึงเกิดจากการเลือกตั้งของ
พนกังานทุกคน  โดยคณะกรรมการของโครงการ ท าหนา้ท่ีดงัน้ี  

1. ร่วมหารือกบันายจา้งเพ่ือจดัสวสัดิการแก่ลูกจา้ง 
2. ใหค้  าปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจดัสวสัดิการส าหรับลูกจา้ง  
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจดัสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัใหแ้ก่ลูกจา้ง 
4. เสนอขอ้คิดเห็นและแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับลูกจา้งต่อคณะกรรมการ

สวสัดิการแรงงาน  
  ทั้งน้ีคณะกรรมการโครงการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี  

2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท างานของลูกจ้าง 
บริษทัไดจ้ดัให้มีระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน โดยมีขอ้ปฏิบติัเป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541  ก าหนด ซ่ึงระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน มีขอ้ปฏิบติัอาทิ เช่น  
 การจา้งและการบรรจุพนกังาน 
 วนัท างาน เวลาท างานปกติ / วนัหยดุ และหลกัเกณฑก์ารหยดุ  
 การท างานล่วงเวลา และการท างานวนัหยดุ 
 วนัลา หลกัเกณฑก์ารลา และอ านาจในการอนุญาต 
 ระเบียบวนิยั และการลงโทษทางวินยั 
 การร้องทุกข ์
 ความปลอดภยัและสุขภาพ และการป้องกนัอคัคีภยั 
 การประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย เน่ืองจากการท างาน 
 การพน้สภาพการเป็นพนกังาน และการจ่ายค่าชดเชย  

 ทั้งน้ีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษทั จะแจง้ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานให้พนกังานใหม่ได้
ทราบก่อนการรับเขา้ท างาน 

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั และมีสุขภาพพลานามยัดี บริษทัจึงไดมี้
นโยบายดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และอคัคีภยั  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของพนกังาน และเป็นกรอบ
ส าหรับใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดป้ฏิบติัยดึถือ โดยแบ่งเป็น 
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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. ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยเร่ือง ความปลอดภยัและสุขภาพ และการป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงบรรจุอยูใ่นระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางให้พนกังานทุกคนไดป้ฏิบติัตาม แบ่งหัวขอ้ได้
ดงัน้ี 

1.  ความปลอดภยัเก่ียวกบัการท างาน  โดยเป็นขอ้ก าหนดท่ีกล่าวถึงหนา้ท่ีของพนกังานท่ี
ต้องปฏิบัติตนในระหว่างเวลาท างาน เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน 
ยกตวัอยา่งเช่น รักษาความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และสถานท่ีท างาน อยา่ให้มีส่ิง
กีดขวางจนท าให้เกิดความไม่สะดวกในการท างาน  การใชห้รือสวมใส่อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองป้องกนัอนัตรายท่ีก าหนดไว ้ นอกจากนั้นภายใตข้อ้บงัคบัเดียวกนัน้ี  

2.  การส่งเสริมและรักษาสุขภาพ  ยกตวัอยา่งเช่น การรักษาความสะอาดส่ิงของ เคร่ืองใช ้
หรือสถานท่ีท่ีบริษทัให้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้ การรับตรวจ
ร่างกายตามท่ีบริษทัไดก้  าหนด 

3.  การป้องกนัอคัคีภยั พนกังานทุกคนจ าเป็นตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมเรียนรู้เก่ียวกบัการใช้
เคร่ืองดบัเพลิง และเคร่ืองมือท่ีใชป้ฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ตามท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึน 

 

 
2. ขอ้ก าหนดว่าดว้ยนโยบายส่งเสริมดา้นความปลอดภยั ส าหรับใชเ้ป็นกรอบแนวทางปฏิบติัของ

บริษทั เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปลอดภยั  ยกตวัอย่างเช่น  การลดอุบติัเหตุในการท างานถึงขั้น
หยดุงานใหเ้ป็นศูนย ์ การลดความเส่ียงอนัตรายจากการท างานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ การจดั
ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการฝึกอบรม เพ่ือพฒันาความรู้ และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 
 ทั้งน้ีในปี 2560 มีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานในระหวา่งปฏิบติังานถึงขั้นหยดุงาน จ านวน 
3 คน และอุบติัเหตุบาดเจ็บเลก็นอ้ย ไม่หยดุงาน จ านวนทั้งส้ิน 5 คน โดยบริษทัมีวนัท างานทั้งส้ิน 
จ านวน 275 วนั คิดเป็นชัว่โมงการท างานทั้งส้ิน  ประมาณ 4,400 ชัว่โมง  

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้  บริษทัยงัไดเ้น้นให้พนักงานทุกคนตอ้งตระหนักถึง
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นอยูส่ม ่าเสมอ โดยตลอดปี 2560  บริษทัไดมี้การจดักิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภยัในหลายดา้นผา่นหลายโครงการ   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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 โครงการมอร์น่ิงทอลก์ (Morning Talk) เป็นโครงการท่ีทางหน่วยงานความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม ให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั ชีวอนามยั และการจัดการส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทั กบัพนกังาน  ในทุกเชา้ของวนัท างาน ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที ซ่ึงจดัตารางอบรมใน 
1 เดือนให้พบปะกบัพนักงานแต่ละหน่วย อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  และปรับเน้ือหาให้
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีการท างานของแต่ละหน่วยงานนั้น 

 โครงการส่งเสริมความปลอดภยัประจ าเดือน (Safety Promotion) เป็นโครงการท่ีให้ความรู้ 
ความเขา้ใจ และสร้างจิตส านึกให้กบัพนกังานทุกระดบั เพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของ
ความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและชีวอนามัย รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับ
พนกังานขณะท างาน โดยไดจ้ดักิจกรรมผา่นโครงการดงักล่าว เช่น การให้พนกังานร่วมกนั
ตอบค าถามเก่ียวกบัความปลอดภยั ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม   

 
 โครงการความปลอดภยัดา้นการเดินทาง เป็นโครงการท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การเดินทางให้กบัพนกังาน ผ่านหลายกิจกรรมท่ีจดัข้ึน อาทิเช่น กิจกรรมขบัข่ีจกัรยานยนต์
ปลอดภยั ร่วมใจสวมหมวกกันน็อค กิจกรรมปีใหม่สัญจรปลอดภยั ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 
นอกจากนั้นส าหรับพนกังานท่ีนัง่รถรับส่งโรงงาน บริษทัไดมี้โครงการเก่ียวกบัการตรวจเช็ค
สภาพรถยนต ์ตามรอบเป็นประจ าทุกเดือน  

 
 โครงการเอเซียอุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Asia Zero Accident) เป็นโครงการสร้างเสริมทศันคติและ

ปลูกจิตส านึกในเร่ืองของความปลอดภยั โดยการส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้มามีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกั รับรู้ และเกิดจิตส านึกในเร่ืองของความ
ปลอดภยั โดยเร่ิมจากตวัของผูป้ฏิบติังานเอง ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติัตามกฎระเบียบเพ่ือให้
เกิดความปลอดภยัในขณะปฏิบติังาน หรือการเรียนรู้ในการป้องกนัตนเองจากอนัตรายและ
ความเส่ียงต่างๆในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน และเป็นการร่วมมือร่วมใจกนัรักษาความสะอาดของ
พ้ืนท่ีปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุลดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนย ์
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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) เป็นกิจกรรมการคน้หาอนัตราย

ทัว่ทุกจุดของโรงงาน โดยเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งเป็นคนคน้หาและท าการ
แกไ้ขเพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ เป็นการตระหนกัใหพ้นกังานรู้ถึงจุดเส่ียงและหาแนวการ
ป้องกนัแกไ้ข ซ่ึงเป็นการป้องกนัท่ีสาเหตุก่อนเกิดอุบติัเหตุโดยความร่วมมือจากพนกังาน  
ทุกคน 
 

 
5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยลูกคา้
จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้  าหนดไว ้
รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการใหสู้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง รักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พื่อ
ประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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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 energy-
saving 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. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 "คุณภาพคือศกัด์ิศรี สามคัคีเพ่ิมผลผลิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม" เป็นหลกัส าคญัในการปฏิบติังานของบริษทั 

ดงันั้นในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษทัจะค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัให้มีหน่วยงานเอกชนเขา้มา
ตรวจวดัคุณภาพอากาศ  คุณภาพน ้า และตรวจวดัระดบัเสียง เป็นประจ าทุกปี (รายละเอียดสามารถดูเพ่ิมเติมในขอ้ 2 เร่ือง 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หวัขอ้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม) 
 บริษทัมีการบริหารจดัการ เร่ืองการปล่อยของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลดการปล่อยของ
เสียใหไ้ดม้ากท่ีสุด และปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น  มาตรฐานคุณภาพ
น ้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยในการด าเนินกิจการท่ีผา่นมา บริษทัปฏิบติั
เป็นไปตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด และบริษัทยงัส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการ และการปฏิบัติการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจนไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 
 นอกจากน้ีบริษทัได้ก าหนดนโยบายการอนุรักษ์พลงังานและทรัพยากร เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรไดร่้วมกัน
ตระหนกัถึงการอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และร่วมกนัคิดให้เกิดการลดการใชพ้ลงังาน หรือการ
เพ่ิมผลผลิต เพ่ือช่วยลดตน้ทุนการผลิตดา้นพลงังาน โดยในปี 2560 บริษทัไดด้  าเนินโครงการดา้นอนุรักษพ์ลงังานต่อเน่ือง
จากปีท่ีผา่นมา แบ่งเป็น 2 ดา้นดงัน้ี  

1. ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน และใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าในกระบวนการผลิตสินคา้  :   
 บริษทัไดน้ าระบบกรองน ้า รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System หรือ RO) มาใชใ้นน ้า

เพ่ือการบริโภค  โดยในกระบวนการกรองน ้าระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส จะเกิดน ้ าท้ิง (Brine) ซ่ึง
ถือว่าเป็นน ้ าท่ีสะอาด แต่ใชเ้พ่ือการบริโภคไม่ได ้บริษทัไดพ้ฒันาน าน ้ าท้ิงส่วนน้ี กลบัไปใชใ้น
พดัลมไอน ้าแทนการใชน้ ้าประปา   

 บริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการเทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด (Clean Technology หรือ CT) ซ่ึงเป็น
โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยโครงการเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด นั้น หมายถึง 
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง กระบวนการผลิตหรือผลิตภณัฑ์เพื่อให้การใชว้ตัถุดิบ พลงังาน 
และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใหเ้ปล่ียนเป็นเสียนอ้ยท่ีสุด หรือไม่มีเลย 
จึงเป็นการลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ทั้งน้ีรวมถึงการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ การใชซ้ ้ า (Reuse) และ
การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ซ่ึงเป็นการช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และลดตน้ทุนการผลิตไป
พร้อมกนั  โดยบริษทัไดท้ าการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการบ าบดัน ้ าเสียไดค้่าตามมาตรฐานหรือนอ้ยกว่า เพ่ือลดปริมาณความสกปรกในน ้ าและลด
การใชส้ารเคมีและลดค่าบริการบ าบดัน ้าเสียไดอี้กดว้ย ในเร่ืองของการอนุรักษพ์ลงังาน  

 บริษัทได้ท าการปรับตั้ งความดันของเคร่ืองอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อท าให้
ประหยดัการใชไ้ฟฟ้ามากข้ึน และลดการก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์ 

2. ดา้นการลดใชพ้ลงังานในกระบวนการปฏิบติังานทัว่ไป  :   
 บริษทัรณรงคป์ลูกฝังพนกังานในเร่ืองการใชน้ ้าอยา่งรู้คุณค่า เพ่ือร่วมกนัลดปริมาณการใชน้ ้ า โดย 

บริษทัไดเ้ร่ิมติดตั้งมาตรวดัน ้ าในแต่ละพ้ืนท่ีการใช้งานท่ีนอกเหนือจากสายการผลิต โดยวดั
ปริมาณการใชน้ ้ า และก าหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานให้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ีไดท้ราบ  
และร่วมกนัหาวธีิการลดปริมาณการใชน้ ้ า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรือนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด  
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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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 บริษทัไดร้ณรงคก์ารลดใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น  บริษทัไดก้  าหนดเวลาในปิดแอร์ 30 นาที 
ทั้งก่อนพกัเท่ียงเวลา 11.30 น. และก่อนเลิกงาน เวลา 16.45 น.  ปรับตั้งอุณภูมิเคร่ืองปรับอากาศ
ใหเ้หมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส และการปิดไฟ-พดัลมทุกคร้ังเม่ือมีการ   ไม่ใชง้าน   

 การเปล่ียนหลอดไฟ จากเดิมใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์T8,T5 โดยเปล่ียนมาใชห้ลอด LED ทัว่ทั้ง
โรงงาน เพ่ือช่วยเพ่ิมความสวา่ง  ยดือายกุารใชง้านของหลอดไฟ  ประหยดัพลงังาน และยงัช่วยใน
เร่ืองลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซตใ์นบรรยากาศ 

 บริษัทได้มีระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยในโรงงาน  โดยก าหนดให้
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะตามประเภท เพ่ือน ากลบัมาใชซ้ ้ า และการก าจดัขยะได้
ถูกวิธี  

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บหนงัสือรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการและการปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็น
เคร่ืองรับประกนัระบบการดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของบริษทัท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

7. การร่วมพฒันาชุมชน หรือสังคม 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและพนกังานเป็นอยา่งมาก โดยบริษทัจดัใหมี้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาบุคลากร การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการตอบแทนสังคม อยา่งสม ่าเสมอ  
ปี 2560  บริษทัไดมี้โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบ แบ่งเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 ด้านสังคม 

 บริษทัไดริ้เร่ิม “โครงการเอเซีย จิตอาสา” เพ่ือสนบัสนุนให้พนกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
หรือช่วยชุมชนรอบๆ บริษทัเพ่ือเป็นการพฒันาชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง เช่น กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ จัดข้ึนท่ีจังหวดั
สมุทรสาคร  กิจกรรมท าดีชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัตาก กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม และกิจกรรม
เล้ียงเดก็ยากจนไร้ท่ีพ่ึง เป็นตน้ โดยมีพนกังานเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 50 คน 
 

 
 ด้านพนักงาน 

 บริษทัส่งเสริมและพฒันาใหพ้นกังานมีความรู้และทกัษะในการท างานควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามปณิธานของบริษทัท่ีก าหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานให้มี “วินัย 
สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู” ซ่ึงเป็นการวางรากฐานการพฒันาศกัยภาพของพนักงานสู่วิถีแห่งความสุข 
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ท่ีรากฐานขององคก์รอยา่งแทจ้ริง   โดยบริษทัจะสร้างบุคลากรใหเ้ป็นคน
เก่งและคนดีผา่นกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 
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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...เสียสละ   บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ร่วมกนั ส่งเสริมให้พนกังานได้
สัมผสัความสุขจากการเป็นผูใ้หต้อบแทนถ่ินฐานบา้นเกิด ยกตวัอยา่งเช่น 
  “โครงการกองทุนพฒันาบ้านเกดิ”   เป็นโครงการท่ีบริษทัส่งเสริมความเป็นผูใ้หแ้ละความกตญัญูต่อถ่ิน

ฐานบา้นเกิดของพนกังาน   โครงการดงักล่าวบริษทัจะจดัชุดเคร่ืองอุปโภค บริโภค ผา้ห่ม และของใชท่ี้
จ าเป็นเพื่อใหพ้นกังานน ากลบัไปใหผู้ย้ากไร้ ในโอกาสท่ีเดินทางกลบัไปเยีย่มบา้นช่วงวนัหยดุปีใหม่และ
วนัหยดุสงกรานต ์ โดยมีพนกังานเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 415 คน  

 

 
 โครงการชมรมกีฬา เป็นโครงการท่ีบริษทัจดัข้ึนเพ่ือให้พนักงานไดมี้กิจกรรมร่วมกนั มุ่งเน้นการ

สร้างความสามคัคี และพนักงานมีกิจกรรมท่ีผ่อนคลาย โดยบริษทัไดจ้ัดให้มีการแข่งขนัฟุตบอล     
แบตมินตนั ปิงปอง และเปตอง  

 

 
ข.  คุณธรรม   การจะท าให้คุณธรรมฝังแน่นอยูใ่นจิตใจและพฒันาเป็นพฤติกรรมด าเนินชีวิตปกติตอ้งอาศยั

การปลูกฝังตอกย  ้าขอ้คิดและแรงบนัดาลใจดีๆอยู่เสมอ บริษทัจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบั ตลอด
จนถึงผูบ้ริหารทุกคนไดมี้โอกาสศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั”  ปี 2560 มี
พนกังานเขา้รับการฝึกอบรมเร่ืองพระบรมราโชวาท จ านวน 224 คน  นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัให้มี
การเขา้แถวเคารพธงชาติ ก่อนการท างาน อาทิตยล์ะ 1 วนั โดยไดใ้ห้พนกังานร่วมกนัท าสมาธิ แผเ่มตตา
ประมาณ 5 นาที รับฟังการอ่านพระบรมราโชวาท และกล่าวค าปฏิญาณอยา่งหนกัแน่นและมีพลงั เพื่อให้
พนกังานทุกคนไดร่้วมกนัท างานอยา่งตั้งใจ  

 และหลายกิจกรรมท่ีบริษทัมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมให้กบัพนักงาน เช่น โครงการท าบุญใส่
บาตรในเดือนเกิด  โดยบริษทัจะจดัชุดของใส่บาตรให้กบัพนกังานท่ีเกิดในเดือนนั้นๆ ร่วมกนัใส่บาตร
ท าบุญร่วมกนั โดยมีพนกังานเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 750 คน  และในโอกาสวนัส าคญัทางศาสนาจะมี
การนิมนตพ์ระสงฆม์าบรรยายธรรมะใหพ้นกังานฟังดว้ย   
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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.  กตัญญู   บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานมีทั้ งคุณธรรม ความดีให้เกิดกับตนเองหลายรูปแบบ ได้แก่ 

โครงการครอบครัวเป็นสุข ลูกรักพนกังาน (วนัเด็ก) โครงการลูกรัก มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรของ
พนักงานท่ีมีผลการเรียนดี  โดยมีพนักงานส่งผลการเรียนของบุตร เข้าร่วมโครงการทั้ งส้ิน 31 คน  
โครงการส่งเสริมความกตญัญูในวนัพอ่และวนัแม่ ท่ีมุ่งเนน้กระตุน้ความกตญัญู ความปรารถนาดีต่อกนั 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัเป็นประจ า ไดแ้ก่ การ
บริจาคโลหิต การเล้ียงอาหารและจัดกิจกรรมให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กด้อยโอกาสในสถาน
สงเคราะห์ต่างๆ เป็นตน้ 

 การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัจะด าเนินงานอยา่งจริงจงั เพ่ือส่งเสริมดา้นความปลอดภยัรวมถึงคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองดงักล่าวกบัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติัในเร่ืองต่างๆท่ีก าหนดไว ้โดยบริษทัมีนโยบายดงัน้ี 

1. มุ่งเนน้การปฎิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั คุณภาพชีวิต การ
ท างาน กฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด  

2. ส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก  ผูรั้บเหมา ลูกคา้และสาธารณชนไดท้ราบถึงนโยบาย
ความปลอดภยั  คุณภาพชีวติในการท างานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยั คุณภาพ
ชีวติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

4. ก าหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมายและแผนงานในการปฏิบติัเพ่ือลดผลกระทบต่อความปลอดภยั คุณภาพ
ชีวติการท างานและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ืองและทบทวนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

5. ลดอุบติัเหตุในการท างานถึงขั้นหยดุงานใหเ้ป็นศูนย ์และลดอตัราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน
ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

6. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน ลดความเส่ียงอนัตรายจากการท างานให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
เพื่อใหพ้นกังานมีความปลอดภยั สุขภาพอนามยั สภาพแวดลอ้มการท างานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

7. มุ่งส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสุขในการท างาน เนน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการการ
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวติในการท างาน 

8. เฝ้าระวงัป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อความปลอดภยัคุณภาพชีวิตและค านึงถึงการป้องกนัมลพิษ การ
ควบคุมของเสีย คุณภาพน ้า และการใชท้รัพยากรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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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. ควบคุมและจดัการสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตเพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
10. ประเมินผลกระทบจากกระบวนการใชส้ารเคมีในผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั 
11. บริษทัถือวา่การปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั คุณภาพชีวิตในการท างานและส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ี

ของพนกังานทุกคนทุกระดบั เพ่ือยดึถือปฏิบติัร่วมกนั 

 ตามท่ี ส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดส้นับสนุนให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัท า
รายงานแห่งความยัง่ยืน ตามแนวของตลาดหลกัทรัพยฯ์  หรือตามมาตรฐานสากลอ่ืนนั้น ปัจจุบันบริษทัอยู่ระหว่าง
การศึกษาขอ้มูล เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนืของบริษทัในอนาคต 
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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.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1  บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  2/2561  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561  คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบ
การควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5  องคป์ระกอบ คือ 

(1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
(2) การประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment) 
(3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 
(5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในหัวขอ้อ่ืน 
คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั และมิไดมี้ประเดน็ท่ีร้ายแรง หรือตอ้งกงัวลแต่ประการใด  

โดยการด าเนินงานในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดส้อบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูจ้ดัท าข้ึน พบวา่ความเส่ียงในการบริหารงานอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามและบริหารงานความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้ ง
องคก์ร ประเมินความเส่ียง และบริหารความเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเส่ียงให้
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 ส าหรับในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผูส้อบบัญชีของบริษทั ไม่พบ
ขอ้สังเกตท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีตอ้งแจง้ต่อผูบ้ริหาร (Management Letter) 
 ส าหรับการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไดก้  าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินการจดัใหมี้ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุมภายในของบริษทั  ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
เช่นเดียวกบับริษทั    
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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 Supervisor* 

No. 1/2014, February 26, 2014 Internal Audit Department  Mrs. Duangduen Hiranrak  
No. 1/2015, February 25, 2015 Internal Audit Department  Mrs. Duangduen Hiranrak  

No. 1/2016, February 26, 2016 Internal Audit Department  Mrs. Duangduen Hiranrak  

No. 1/2017, March 9, 2017 Internal Audit Department  Mrs. Duangduen Hiranrak  

 * Details about the Internal Audit Supervisor are in the enclosure. 
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11.2  ผู้ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการระหว่างกนั 
ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพยสิ์นของบริษทั มิให้สูญหาย หรือถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ การปกป้องมิให้บริษทั
ถูกละเมิดสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบอยูภ่ายใต้
การดูแล และข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  จะเป็นผูส้อบทานให้บริษทัมี
ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ี การแต่งตั้งหัวหนา้หรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบังานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 ตั้งแต่ปี 2555  คณะกรรมการบริษทัได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษทัมีการก าหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบติัใน
แต่ละระบบงาน และเป็นแนวทางในการก าหนดการประเมินความเส่ียงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในได้
น าเสนอรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้
บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้ง นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ให้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ดา้นการตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั พร้อมทั้ งเคยเขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่าง
เพียงพอ 

 ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตั้งแต่ปี 2557-2560 มีรายช่ือดงัน้ี 
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้า 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 
คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ 
คร้ังท่ี 1/2558 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 9 มีนาคม 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์

 * รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูเพ่ิมเติมท่ี 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: 

 
Persons who may have a 

conflict of interest 
Relationship 

1  P2 Precision Co., Ltd. (“P2”)  

 

- 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. 

2  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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12. รายการระหว่างกนั 
12.1  สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2560 

บริษัทมีการท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพนัธ์ ได้ดงันี ้
 บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ความสัมพนัธ์ 

1  บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 
(“พีทู”) 

- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ  99.98 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของพีทู 
- นายอภิชาติ การุณกรสกุล เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร และเป็นผูถื้อหุน้ในพีทู1) 
- นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร และเป็นผูถื้อหุน้ในพีทู1) 
- นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ในพีทู1) 
- นายราจีฟ  วจิายนั  เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
- นายโยชิคาสึ คุราชิ  เป็นกรรมการ 
1) นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ นายอภิชาติ การุณกรสกลุ และนายรัชเดช วจีสุธรรม ถือหุน้รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของพีทู 
หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 รับทราบการลาออกของนายรัชเดช วจีสุธรรม  และมีมติแต่งตั้งนายอนุโรจน์ นิธิพรีรี ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัพีทู 
แทนกรรมการท่ีขอลาออก  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

2  บริษทั  เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 
(“เอทู”) 

- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ  99.99 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอทู 
- นางพิมพฤดา  พิทกัษธี์ระธรรม เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร  
- นายสุริยล อุดชาชน เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร  
- นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร และเป็นผูถื้อหุน้ในเอทู2) 
- นายอนุโรจน์  นิธิพรีรี  เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
- นายภทัร์  การุณกรสกุล เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร3) 
- นายอภิชาติ การุณกรสกุล เป็นผูถื้อหุน้ในเอทู2) 
- นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นผูถื้อหุน้ในเอทู2) 
2)นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ นายอภิชาติ การุณกรสกลุ และนายรัชเดช วจีสุธรรม ถือหุน้รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอทู 
3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 รับทราบการลาออกของนายภทัร์ การุณกรสกุล และมีมติแต่งตั้ง นายสมโภชน์  วลัยะเสวี  ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
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Persons who may have a 

conflict of interest 
Relationship 

3  APCS Technology Co.,Ltd. 

(“AT”) 

- 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. 

4  Cholkij Sakol Co.,Ltd. (“CK”) - 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.  
5  Advance Web Studio 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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 บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ความสัมพนัธ์ 

3  บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั  
(“เอที”) 

- บริษทั  เอทู เทคโนโลย ีจาํกดัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ  99.99 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอที 
- นางพิมพฤดา  พิทกัษธี์ระธรรม เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร และเป็นผูถื้อหุน้ในเอที1) 
- นายสุริยล อุดชาชน เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร และเป็นผูถื้อหุน้ในเอที1) 
- นายชยัโรจน์ เวทยน์ฤมาณ เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร และเป็นผูถื้อหุน้ในเอที1) 
- นายอนุโรจน์  นิธิพรีรี  เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
- นายภทัร์  การุณกรสกุล เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร2) 
1) นางพิมพฤดา พิทกัษธี์ระธรรม  นายสุริยล อุดชาชน และนายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ ถือหุน้รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของเอที 
2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 รับทราบการลาออกของนายภทัร์ การุณกรสกุล และมีมติแต่งตั้ง นายสมโภชน์  วลัยะเสวี  ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

4  บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 
(“ชลกิจ”) 

- บริษทั  เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ  53.33 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของชลกิจ 
- นางพิมพฤดา  พิทกัษธี์ระธรรม เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร  
- นายกฤษฎา มหาสันทนะ เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
- นายสมสวสัด์ิ รอดีตัรู เป็นกรรมการ  
- นายธราธิป  ธาราธรรมรัตน์  เป็นอดีตกรรมการและผูบ้ริหารของ บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ลาออกในระหวา่งปี 2560  และเป็นผูถื้อหุน้ในชลกิจ ถือหุน้ร้อยละ 9.38 ของจาํนวน

หุน้ทั้งหมดของชลกิจ  และ เป็นกรรมการ ของ บริษทั แอท พีค จาํกดั 
5  บริษทั แอ๊ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั 

 
- บริษทั แอ๊ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้ร้อยละ 22.12 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทั  เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยถือหุน้ร้อยละ  99.9933 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั แอ๊ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั 
- นางพิมพฤดา  พิทกัษธี์ระธรรม เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 0.00335 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั แอ๊ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั และเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 

0.07 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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12.2  Type of transaction  

Related Persons Relationship Nature of Transactions 
Value of Interrelated 
Transactions in 2017 

Necessity and Appropriateness of Interrelated 
Transactions 

 (Million Baht)  
1. P2 Precision Co., Ltd. 

(“P2”)  
 

- Asia Precision Public Co., Ltd. is 

the major shareholder, holding 

99.97 percent of all the shares in P2 

 

Trade and other current receivables 
      Trade and other current receivables 
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  

 
 
 
 
 
 
- 

35.00 
(35.00) 

- 
 

 
97.42 

 
  

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

operation for the purpose of working capital and 

maintaining P2 liquidity. 

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

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั ปี 2560 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 (ล้านบาท)  
1. บริษทั พทูี พรีซิชัน่ จาํกดั 

(“พีท”ู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดย
ถือหุน้ร้อยละ 99.98 ของหุน้ทั้งหมด
ของพีท ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
      ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน : พีทู ไดใ้ห้ บริษทักูย้ืมเงิน 
โดย บริษทัออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทเม่ือ
ทวงถาม และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
จ านวนเงนิต้น 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
กูเ้พิ่มระหวา่งปี 
ชาํระคืนระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือปลายปี 
 
ค่าบริการ :   
บริษทัไดจ้า้ง พีทู  กลึงช้ินงานใหบ้ริษทั  
 
 
 
 
 

 
0.007 

 
 
 
 
- 

35.00  
(35.00) 

- 
 

 
97.42 

 
 

 

-  เป็นเงินสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายประกันอุบัติให้กับ
พนกังานของพีทู 
-  นโยบายการคิดอตัราดอกเบ้ีย ตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ีย
ของธนาคารพาณิชย ์
-  การกูย้มืเงิน เพื่อให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในระยะเวลาอนัสั้น  
 
 
 
 
 
 
-  นโยบายการจ้างเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า
เดียวกนักบับุคคลภายนอก  
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Related Persons Relationship Nature of Transactions 
Value of Interrelated 
Transactions in 2017 

Necessity and Appropriateness of Interrelated 
Transactions 

 (Million Baht)  
2. A2 Technology Co., Ltd. 

(“A2”) 
- Asia Precision Public Co., Ltd. is 

the major shareholder, holding 

99.97 percent of all the shares in A2  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Short term loan to A2 : APCS lend money 
to A2 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  
 
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. 

 
 
 
 

165.00 
10.00 

(175.00) 
- 
 
 

0.024 
 
 
 

              10.00 

-  Lower interest rate of commercial bank 
-  Short term loan to A2 be used as working capital 
to investment. 
 
 
 
 
 
 
- 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. 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั ปี 2560 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 (ล้านบาท)  
2. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  

 (“เอท”ู) 
- บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดย   
ถือหุน้ร้อยละ 99.97 ของหุน้ทั้งหมด
ของเอท ู
 

 
 
 
 
 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน : บริษทั ไดใ้ห ้เอทู กูย้มืเงิน 
โดย เอทูออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ประเภทเม่ือทวง
ถาม และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
จ านวนเงนิต้น 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
กูเ้พิ่มระหวา่งปี 
ชาํระคืนระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือปลายปี 
 
รายได้ค่าเช่า :  
บริษทั ไดใ้ห ้เอทู เช่าพื้นของบริษทับางส่วน  
 
 
การค า้ประกนัวงเงนิสถาบันการเงนิ 
-คํ้ าประกันหน้ีการออกหนังสือคํ้ าประกันการ
ประกวดราคา 

 
 
 
 

165.00 
  10.00 

 (175.00) 
- 

 
 

0.024 
 
 
 
 

10.00 

-  นโยบายการคิดอตัราดอกเบ้ีย ตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ีย
ของธนาคารพาณิชย ์
-  การใหกู้ย้มืเงิน เพื่อใหเ้อทูใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการลงทุน  
 
 
 
 
 
 
-  นโยบายการคิดค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด
โดยทัว่ไป 
-  เพื่อใหเ้อทู ใชเ้ป็นพื้นท่ีในการดาํเนินงาน 
-  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนทางดา้นการเงิน
ให้กับเอทู สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจสามารถ
ดาํเนินธุรกิจไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้
-  ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกนั 
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Related Persons Relationship Nature of Transactions 
Value of Interrelated 
Transactions in 2017 

Necessity and Appropriateness of Interrelated 
Transactions 

 (Million Baht)  
3. APCS Technology Co., 

Ltd. (“ AT ”) 
- A2 Technologies Co., Ltd. is a major 
shareholder. holding 99.99% percent 
of all the shares in  AT 

- There is no connected transaction. -  - 

4. Cholkij Sakol Co.,Ltd.  
        (“CK”) 

- A2 Technologies Co., Ltd. is a 
major shareholder. holding 53.33% 
percent of all the shares in CK 

- There is no connected transaction. -  - 

5. Advance Web Studio Co., 
Ltd. 

- Advance Web Studio Co., Ltd. is a 
major shareholder. holding 22.12% 
percent of all the shares in APCS 
 

Guarantee a credit line with a financial 
institution 
- To guarantee for an issuance of Letter of 
Guarantee. 
      

 
100.04 

-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. 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั ปี 2560 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 (ล้านบาท)  
3. บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 

(“เอที”) 
- บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  เป็นผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของหุน้ทั้งหมดของเอที 

-ไม่มีรายการระหวา่งกนั - - 

4. บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั 
(“ชลกิจ”) 

- บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  เป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 
53.33 ของหุน้ทั้งหมดของชลกิจ 

 

-ไม่มีรายการระหวา่งกนั - 
 

 

- 

5. บริษทั แอ๊ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ 
จาํกดั 

- เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัร้อยละ 22.12 
ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั 

การค า้ประกนัวงเงนิสถาบันการเงนิ 
-คํ้ าประกันหน้ีการออกหนังสือคํ้ าประกันการ
ประกวดราคา 
      

 
100.04 

-  เน่ืองจากเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  เพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน  และเพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนบัสนุนทางดา้นการเงินใหก้บัเอทู 
สร้างความเขม้แขง็ทางธุรกิจสามารถดาํเนินธุรกิจได้
ตามแผนงานท่ีวางไว ้
-  ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกนั 



Asia Precision Public Company Limited  
 

Page 109 
 

Related Persons Relationship Nature of Transactions 
Value of Interrelated 
Transactions in 2017 

Necessity and Appropriateness of Interrelated 
Transactions 

 (Million Baht)  

6. Mr. Tharatip 
Tarathamrat 

- 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. 

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  
 
 
 
 
 

 
44.93 

  - 
  - 

44.93 
 

16.09 
  2.77 

- 
18.86 

-  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 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั ปี 2560 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 (ล้านบาท)  
6. นายธราธิป  ธาราธรรมรัตน์ - เป็นอดีตกรรมการและผู ้บริหาร 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ลาออก
ในช่วงปี 2560 และเป็นผูถื้อหุ้นใน
ชลกิจ โดยถือหุ้นร้อยละ 9.38 ของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมดของชลกิจ 

- เป็นกรรมการของบริษทั แอท พีค 
จาํกดั 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน :  
จ านวนเงนิต้น 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
กูเ้พิ่มระหวา่งปี 
ชาํระคืนระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือปลายปี 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
เพิ่มระหวา่งปี 
ชาํระคืนระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือปลายปี 

 
 

44.93 
  - 
  - 

44.93 
 

16.09 
  2.77 

- 
18.86 

-  นายธนาธิป ธาราธรรมรัตน์ไดใ้ห้ ชลกิจ กูย้ืมเงิน 
โดย ชลกิจ ไดท้าํสัญญาเงินกูร้ะยะสั้น คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5.5-7.75 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืน
เม่ือทวงถาม 
-  เป็นการกู้ยืมเงินในระหว่างท่ีนายธนาธิป ธารา
ธรรมรัตน์ เป็นกรรมการและผู ้บริหารของชลกิจ  
เพื่อให้ชลกิจใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสามารถ
ดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้
-  นโยบายการคิดอตัราดอกเบ้ีย ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า
กบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์
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Related Persons Relationship Nature of Transactions 
Value of Interrelated 
Transactions in 2017 

Necessity and Appropriateness of Interrelated 
Transactions 

 (Million Baht)  

7. At Peak Co., Ltd. - 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  

 
 
 
 
 

8.10 
  - 
 - 

8.10 
 

0.23 
0.55 

- 
0.78 

-  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 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั ปี 2560 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 (ล้านบาท)  
7. บริษทั แอทพีค จาํกดั 
 

- นายธนาธิป ธาราธรรมรัตน์  เป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 
9.38 ของหุ้นทั้งหมดของชลกิจ เป็น
กรรมการของบริษทั แอทพีค จาํกดั 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน : บริษทั แอทพีค จาํกดั ไดใ้ห ้
ชลกิจ กู้ยืมเงิน โดย ชลกิจ ได้ทาํสัญญาเงินกู้
ระยะสั้ น คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.5-7.75 
ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
จ านวนเงนิต้น 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
กูเ้พิ่มระหวา่งปี 
ชาํระคืนระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือปลายปี 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
เพิ่มระหวา่งปี 
ชาํระคืนระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือปลายปี 

 
 
 
 
 

8.10 
  - 
 - 

8.10 
 

0.23 
0.55 

- 
0.78 

-  เป็นการกู้ยืมเงินในระหว่างท่ีนายธนาธิป ธารา
ธรรมรัตน์ เป็นกรรมการและผู ้บริหารของชลกิจ  
เพื่อให้ชลกิจใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสามารถ
ดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้
-  นโยบายการคิดอตัราดอกเบ้ีย ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า
กบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์
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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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12.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  
รายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน มีความจาํเป็นและสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ การซ้ือ-ขายสินคา้ และ

ใชบ้ริการแก่บริษทัยอ่ยเป็นไปตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ โดยนโยบายการซ้ือขายระหวา่งกนัเป็นไปตามเง่ือนไขทางการ
คา้เดียวกนักบับุคคลภายนอก  การให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัยอ่ย เพื่อให้บริษทัยอ่ยไวใ้ชเ้พื่อการบริหารจดัการสภาพคล่องและเพ่ือใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  มีอตัราดอกเบ้ียท่ีถูกกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการกูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงิน การซ้ือ-ขาย
เคร่ืองจักรระหว่างกนั เน่ืองจากช้ินงานท่ีบริษทัและบริษทัย่อยผลิต อยู่ในกลุ่มช้ินส่วนโลหะ เคร่ืองจักรจึงคลา้ยกนั เพ่ือให้
เหมาะสมกบัการผลิต จึงมีการซ้ือ-ขายเคร่ืองจกัรระหวา่งกนั โดยนโยบายการซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด   

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มีความเห็นว่ามีความจาํเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษทั (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการไดใ้นตาราง 12.1) 

12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนั 
บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 19 

มกราคม 2554 ไดก้าํหนดมาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมติัให้ทาํรายการระหว่างกนัและนโยบายเก่ียวกบัการทาํรายการ
ระหว่างกนั โดยกาํหนดให้การทาํรายการระหว่างกนัจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั และคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่รายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมาไดด้าํเนินการตาม
มาตราการและขั้นตอนการอนุมติัของการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น    

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็น เก่ียวกบัความจาํเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน 
บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั
ดงักล่าว  ทั้งน้ีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในแบบรายงานประจาํปี (56-2) ไดน้าํขอ้มูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั  
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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 double-
check 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  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขทางการคา้ สาํหรับการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ

ตามปกติ ราคาสินคา้ท่ีขายจะกาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัผูข้ายรายอ่ืนได ้โดยในอนาคตหากเกิดรายการซ้ือขายสินคา้ 
การคํ้าประกนัโดยกรรมการบริษทัเพื่อขอรับการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินและรายการอ่ืนๆ กบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั รายการระหวา่งกนั
ดงักล่าวจะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีการกาํหนดนโยบายการคิดราคา
ระหว่างกนัอย่างชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้ง
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสําคญั โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส  

ทั้งน้ี รายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาี คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทีไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง
และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ทั้งน้ีบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht %

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents 227.77      15.92    121.22      9.20    142.83      10.04   246.98      17.29   141.73      8.31    319.93      17.09   

Trade and other current receivables 132.01      9.23      175.07      13.29   173.56      12.20   132.88      9.30    247.88      14.53   309.69      16.54   

Short-term loans 7.00         0.49      165.00      12.52   -          -      -          -      -          -      -          -      

Inventories 75.92       5.31      80.58       6.11    87.90       6.18    83.38       5.83    87.83       5.14    98.01       5.24    

Other current assets -          -       -          -      10.00       0.70    -          -      7.13         0.42    10.00       0.53    

Total current assets 442.70      30.95    541.87      41.12   414.29      29.12   463.24      32.42   484.57      28.40   737.63      39.40   

Non-current assets

Advance payment for investment -          -       -          -      -          -      184.00      12.88   -          -      -          -      

Long-term loan to related party 175.00      12.23    -          -      -          -      -          -      -          -      -          -      

Investment in subsidiaries 59.08       4.13      140.00      10.62   470.00      33.03   -          -      -          -      -          -      

Property, plant and equipment 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   

Right under the raw water distribution contract -          -       -          -      -          -      -          -      159.57      9.35    153.91      8.22    

Other intangible assets 0.85         0.06      0.43         0.03    0.12         0.01    0.86         0.06    0.50         0.03    0.40         0.02    

Deferred tax assets -          -       -          -      -          -      -          -      5.77         0.34    -          -      

Other non-current assets 1.18         0.08      1.13         0.09    1.06         0.07    1.61         0.11    2.15         0.13    18.67       1.01    

Total non-current assets 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   

TOTAL ASSETS 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 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Current liabilities

Bank overdraft and short-term loans from financial institutions -          -       7.82         0.59    15.00       1.05    -          -      12.82       0.75    19.97       1.07    

Trade and other payables 104.48      7.30      121.57      9.23    116.58      8.19    101.16      7.08    132.01      7.74    172.44      9.21    

Current portion of long-term liabilities 110.90      7.75      -          -      -          -      110.90      7.76    87.86       5.15    8.47         0.45    

Short-term borrowings -          -       -          -      -          -      -          -      79.15       4.64    72.67       3.88    

Current income tax payable -          -       -          -      -          -      -          -      10.46       0.61    0.13         0.01    

Total current liabilities 215.38      15.05    129.39      9.82    131.58      9.24    212.06      14.84   322.30      18.89   273.68      14.62   

Non-current liabilities

Long-term borrowings 69.08       4.83      -          -      -          -      69.09       4.84    0.31         0.02    78.66       4.20    

Deferred tax liabilities -          -       -          -      -          -      -          -      39.41       2.31    38.24       2.04    

Non-current provisions for employee benefit 8.12         0.57      7.65         0.57    9.02         0.64    8.75         0.61    8.37         0.50    10.68       0.58    

Other non-current liabilities -          -       0.01         -      0.01         -      -          -      0.01         -      0.01         -      

Total non-current liabilities 77.20       5.40      7.66         0.57    9.03         0.64    77.84       5.45    48.10       2.83    127.59      6.82    

TOTAL LIABILITIES 292.58      20.45    137.05      10.39   140.61      9.88    289.90      20.29   370.40      21.72   401.27      21.44   

Shareholders' equity

Issued and paid-up share capital 660.00      46.13    660.00      50.09   660.00      46.38   660.00      46.19   660.00      38.68   660.00      35.26   

Share premium on ordinary shares 369.18      25.81    369.18      28.02   369.18      25.95   369.18      25.84   369.18      21.64   369.18      19.72   

Legal reserve 40.00       2.80      42.20       3.20    47.40       3.33    40.00       2.80    42.20       2.47    47.40       2.53    

Retained earnings 68.80       4.81      109.32      8.30    205.72      14.46   69.76       4.88    102.25      5.99    244.11      13.04   

Other components of shareholders' equity -          -       -          -      -          -      -          -      -          -      -          -      

Equity attributable to owners of the Company 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   

Non-controlling interests -          -       -          -      -          -      -          -      162.12      9.50    149.92      8.01    

Total Shareholders' equity 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   

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 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 

 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

as at  31 December

Separate financial statement Consolidated financial statement

2015 2016 2017 2015 2016 2017

13. Financial Information 
 

13.1  Statement of Financial   
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรพัย์

สนิทรพัย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 227.77    15.92   121.22    9.20    142.83    10.04  246.98    17.29  141.73    8.31    319.93    17.09  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ 132.01    9.23    175.07    13.29  173.56    12.20  132.88    9.30    247.88    14.53  309.69    16.54  

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้ 7.00       0.49    165.00    12.52  -        -     -        -     -        -     -        -     

สนิคา้คงเหลอื 75.92     5.31    80.58     6.11    87.90     6.18    83.38     5.83    87.83     5.14    98.01     5.24    

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ -        -      -        -     10.00     0.70    -        -     7.13       0.42    10.00     0.53    

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 442.70    30.95   541.87    41.12  414.29    29.12  463.24    32.42  484.57    28.40  737.63    39.40  

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน

เงนิจ่ายลว่งหน้าเพือ่การลงทุน -        -      -        -     -        -     184.00    12.88  -        -     -        -     

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 175.00    12.23   -        -     -        -     -        -     -        -     -        -     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 59.08     4.13    140.00    10.62  470.00    33.03  -        -     -        -     -        -     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 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  

สทิธจิากสญัญาขายน ้าดบิ -        -      -        -     -        -     -        -     159.57    9.35    153.91    8.22    

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 0.85       0.06    0.43       0.03    0.12       0.01    0.86       0.06    0.50       0.03    0.40       0.02    

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี -        -      -        -     -        -     -        -     5.77       0.34    -        -     

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 1.18       0.08    1.13       0.09    1.06       0.07    1.61       0.11    2.15       0.13    18.67     1.01    

รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 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  

รวมสินทรพัย์ 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 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ -        -      7.82       0.59    15.00     1.05    -        -     12.82     0.75    19.97     1.07    

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่ 104.48    7.30    121.57    9.23    116.58    8.19    101.16    7.08    132.01    7.74    172.44    9.21    

สว่นของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 110.90    7.75    -        -     -        -     110.90    7.76    87.86     5.15    8.47       0.45    

เงนิกูย้มืระยะสัน้ -        -      -        -     -        -     -        -     79.15     4.64    72.67     3.88    

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย -        -      -        -     -        -     -        -     10.46     0.61    0.13       0.01    

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 215.38    15.05   129.39    9.82    131.58    9.24    212.06    14.84  322.30    18.89  273.68    14.62  

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว 69.08     4.83    -        -     -        -     69.09     4.84    0.31       0.02    78.66     4.20    

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี -        -      -        -     -        -     -        -     39.41     2.31    38.24     2.04    

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน 8.12       0.57    7.65       0.57    9.02       0.64    8.75       0.61    8.37       0.50    10.68     0.58    

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ -        -      0.01       -     0.01       -     -        -     0.01       -     0.01       -     

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 77.20     5.40    7.66       0.57    9.03       0.64    77.84     5.45    48.10     2.83    127.59    6.82    

รวมหนีส้นิ 292.58    20.45   137.05    10.39  140.61    9.88    289.90    20.29  370.40    21.72  401.27    21.44  

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 660.00    46.13   660.00    50.09  660.00    46.38  660.00    46.19  660.00    38.68  660.00    35.26  

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 369.18    25.81   369.18    28.02  369.18    25.95  369.18    25.84  369.18    21.64  369.18    19.72  

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฏหมาย 40.00     2.80    42.20     3.20    47.40     3.33    40.00     2.80    42.20     2.47    47.40     2.53    

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 68.80     4.81    109.32    8.30    205.72    14.46  69.76     4.88    102.25    5.99    244.11    13.04  

  องค์ประกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ -        -      -        -     -        -     -        -     -        -     -        -     

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 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  

  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -        -      -        -     -        -     -        -     162.12    9.50    149.92    8.01    

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 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  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 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 

งบการเงินรวม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
 งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
 

13.1  ตารางงบการเงิน  
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Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Revenues 

Revenues from sales and services 820.26      100.00 902.44    100.00 980.92     100.00 820.26      100.00 969.42      100.00 1,030.60  80.22   

Contract revenues -          -      -        -      -         -      -          -      15.51       1.60    254.14    19.78   

Other income 5.67         0.68    1.30       0.14    1.75        0.18    5.93         0.72    5.85         0.60    2.35       0.18    

Total revenues 825.93      100.68 903.74    100.14 982.67     100.18 826.19      100.72 990.78      102.20 1,287.09  100.18 

Expenses 

Cost of sales and costs of services 744.49      90.76   774.19    85.79   795.72     81.12   727.66      88.71   775.81      80.03   797.04    62.04   

X10 Contract Costs -          -      -        -      -         -      -          -      11.21       1.16    197.16    15.35   

Distribution costs 5.49         0.67    5.01       0.56    5.04        0.51    5.49         0.67    5.01         0.52    5.04       0.39    

Administrative expenses 73.27       8.93    74.06     8.21    71.19      7.26    82.45       10.05   146.62      15.12   118.60    9.23    

X11 Other expenses 4.65         0.57    2.08       0.23    8.01        0.82    4.75         0.58    2.11         0.22    8.09       0.63    

Fincance cost 11.27       1.37    5.27       0.58    0.23        0.02    11.27       1.37    18.12       1.87    9.07       0.71    

Total expenses 839.17      102.30 860.61    95.37   880.19     89.73   831.62      101.38 958.88      98.92   1,135.00  88.35   

Profit (loss) before income tax expense (13.24) (1.62) 43.13 4.77 102.48 10.45 (5.43) (0.66) 31.90 3.28 152.09 11.83

Tax (expense) income -          -      -        -      -         -      (2.06) (0.25) (5.65) (0.58) (15.91) (1.24)

Profit (loss) for the year (13.24) (1.62) 43.13 4.77 102.48 10.45 (7.49) (0.91) 26.25 2.70 136.18 10.59

Other comprehensive income (expense):

Items that will not be reclassified to profit or loss 
Gains(losses) on remeasurements of defined benefit plans 6.14         0.75    (0.41) (0.05) (0.88) (0.09) 7.99         0.97    0.33 0.03 (1.32) (0.10)

Exchange differences on translation -          -      -        -      -         -      -          -      -          -      -         -      

Other comprehensive income(expense) for the year,net of tax 6.14         0.75    (0.41) (0.05) (0.88) (0.09) 7.99 0.97 0.33 0.03    (1.32) (0.10)

Total comprehensive income (loss) for the year (7.10) (0.87) 42.72 4.72 101.60 10.36 0.50 0.06 26.58 2.73 134.86 10.49

Profit (loss) attributable to :

Owners of parent (13.24) (1.61) 43.13 4.77 102.48 10.45 (7.49) (0.91) 34.46 3.56 148.37 11.55

Non-controlling interests -          -      -        -      -         -      -          -      (8.21) (0.85) (12.19) (0.95)

(13.24) (1.61) 43.13 4.77 102.48 10.45 (7.49) (0.91) 26.25 2.71 136.18 10.60

Total Comprehensive income (expense) attributable to:

Owners of parent (7.10) (0.87) 42.72 4.72 101.60 10.36 0.50 0.06 34.69 3.58 147.07 11.45

Non-controlling interests -          -      -        -      -         -      -          -      (8.11) (0.85) (12.21) (0.96)

(7.10) (0.87) 42.72 4.72 101.60 10.36 0.50 0.06 26.58 2.73 134.86 10.49
Basic earnings(loss) per share (0.04) 0.07 0.16 (0.02) 0.05 0.22

Issued and paid-up share capital (Million : share) 330.00 -      660.00 -      660.00     -      330.00 -      660.00 -      660.00 -      

Par value (Baht) 1.00 -      1.00 -      1.00        -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      

STATEMENTS OF 

COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER

Separate financial statement Consolidated financial statement

2015 2016 2017 2015 2016 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Remark : Statement of comprehensive income for the year 2016 has revised note 27 CORRECTION OF ERRORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 114 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิาร 820.26   100.00 902.44   100.00 980.92   100.00 820.26   100.00 969.42   100.00 1,030.60 80.22   

รายไดค้่าก่อสรา้ง -        -      -        -      -        -      -        -      15.51     1.60    254.14   19.78   

รายไดอ้ืน่ 5.67      0.68    1.30      0.14    1.75      0.18    5.93       0.72    5.85       0.60    2.35       0.18    

รวมรายได้ 825.93   100.68 903.74   100.14 982.67   100.18 826.19   100.72 990.78   102.20 1,287.09 100.18 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บรกิาร 744.49   90.76   774.19   85.79   795.72   81.12   727.66   88.71   775.81   80.03   797.04   62.04   

X10 ตน้ทุนก่อสรา้ง -        -      -        -      -        -      -        -      11.21     1.16    197.16   15.35   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.49      0.67    5.01      0.56    5.04      0.51    5.49       0.67    5.01       0.52    5.04       0.39    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 73.27     8.93    74.06     8.21    71.19     7.26    82.45     10.05   146.62   15.12   118.60   9.23    

X12 ค่าใชจ่้ายอืน่ 4.65      0.57    2.08      0.23    8.01      0.82    4.75       0.58    2.11       0.22    8.09       0.63    

ตน้ทุนทางการเงนิ 11.27     1.37    5.27      0.58    0.23      0.02    11.27     1.37    18.12     1.87    9.07       0.71    

รวมค่าใช้จ่าย 839.17   102.30 860.61   95.37   880.19   89.73   831.62   101.38 958.88   98.92   1,135.00 88.35   

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (13.24) (1.62) 43.13 4.77 102.48 10.45 (5.43) (0.66) 31.90 3.28 152.09 11.83

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ -        -      -        -      -        -      (2.06) (0.25) (5.65) (0.58) (15.91) (1.24)

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี (13.24) (1.62) 43.13 4.77 102.48 10.45 (7.49) (0.91) 26.25 2.70 136.18 10.59

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อืน่

    รายการทีจ่ะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไร 

หรอืขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน 6.14      0.75    (0.41) (0.05) (0.88) (0.09) 7.99       0.97    0.33 0.03 (1.32) (0.10)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อืน่ส าหรบัปีสทุธจิากภาษเีงนิได้ 6.14      0.75    (0.41) (0.05) (0.88) (0.09) 7.99 0.97 0.33       0.03    (1.32) (0.10)

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (7.10) (0.87) 42.72 4.72 101.60 10.36 0.50 0.06 26.58 2.73 134.86 10.49

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (13.24) (1.61) 43.13 4.77 102.48 10.45 (7.49) (0.91) 34.46 3.56 148.37 11.55

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -        -      -        -      -        -      -        -      (8.21) (0.85) (12.19) (0.95)

(13.24) (1.61) 43.13 4.77 102.48 10.45 (7.49) (0.91) 26.25 2.71 136.18 10.60

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (7.10) (0.87) 42.72 4.72 101.60 10.36 0.50 0.06 34.69 3.58 147.07 11.45

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -        -      -        -      -        -      -        -      (8.11) (0.85) (12.21) (0.96)

(7.10) (0.87) 42.72 4.72 101.60 10.36 0.50 0.06 26.58 2.73 134.86 10.49

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (0.04) 0.07 0.16 (0.02) 0.05 0.22

จ านวนหุ้นสามญั ณ ส้ินงวด (ล้านหุ้น) 330.00 -      660.00   -      660.00 -      330.00 -      660.00 -      660.00 -      

มลูค่าท่ีตราไว ้(บาท) 1.00 -      1.00      -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      1.00 -      

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  :  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2559 มีการปรับปรุงใหม่ตามหมายเหตุขอ้ 27 เร่ืองการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
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2015 2016 2017 2015 2016 2017

Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht

CASH FLOWS FROM OPERATION ACTIVITIES

Profit (loss) before income tax expense (13.24)      43.13       102.48      (5.43)        31.90       152.09      

Adjustment to reconcile profit(loss) before income tax expense to

    net cash provided (paid)

Adjusted interest received (0.13)        (0.42)        (0.33)        (0.20)        (1.24)        (0.61)        

Adjusted financial costs 11.27       5.27         0.23         11.27       18.10       9.07         

Adjusted trade receivables and other receivables (increase) decrease (0.28)        (42.68)      1.34         (0.90)        (104.94)     (63.41)      

Adjusted inventories (increase) decrease 1.51         (7.42)        (8.49)        (0.08)        (7.55)        (11.42)      

Adjusted other assets (increase) decrease -            0.06         0.09         -            (0.27)        (6.83)        

Adjusted trade payable and other payable increase (decrease) (8.67)        17.16       (5.40)        (2.16)        22.05       40.03       

Adjusted other payable increase (decrease) -            -            -            -            -            0.01         

Depreciation and amortization 132.14      130.32      122.48      140.02      144.55      135.27      

Adjusted unrealized loss (gain) on foreign exchange (0.15)        (0.40)        0.15         (0.15)        (0.40)        0.15         

Adjusted allowance for impairment of investment in subsidiary -            (0.92)        -            -            -            -            

Adjusted loss on value of goods (reversed) 1.90         2.76         1.16         2.38         3.11         1.24         

Adjusted allowance for impairment of goodwill -            -            -            -            29.48       -            

Total adjust from reconciliation of gain (loss) 1.13         1.65         1.35         1.33         2.49         1.97         

Adjusted loss (gain) from assets disposals (0.24)        0.06         2.38         (0.37)        0.06         3.93         

Withholding tax written-off 0.21         -            -            2.83         -            -            

Total adjust non current assets 0.05         -            -            0.05         -            -            

Total Adjustment to reconcile profit(loss) 138.74      105.44      114.96      154.02      105.44      109.40      

Net Cash Provided by (Used in) Operating 125.50 148.57 217.44 148.59 137.34 261.49

Interest expense (11.27)      (5.27)        (0.26)        (11.27)      (15.14)      (5.78)        

Interest received 0.13         0.42         0.33         0.20         1.24         0.52         

Income tax refund (pay out) -            -            -            (2.06)        (0.95)        (20.47)      

Other cash received (paid) from operating activities (0.76)        (2.52)        (0.86)        (0.88)        (2.67)        (0.99)        

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities 113.60 141.20 216.65 134.58 119.82 234.77

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Restricted short-term deposit with financial institutionn (increase) decrease -            -            (10.00)      -            -            (11.05)      

Cash paid for investment in subsidiary net from received cash  -            (80.00)      (330.00)     -            -            -            

Cash received from the sale of property, plant and equipment 0.31         0.40         2.50         0.44         0.40         3.42         

Cash paid to purchase property, plant and equipment (20.12)      (12.38)      (29.72)      (20.23)      (18.49)      (43.13)      

Cash paid to purchase intangible assets -            -            -            -            -            (0.26)        

Cash paid to purchase other long-term assets -            (0.60)        -            -            (0.60)        -            

Cash paid for loans to related parties (160.00)     (70.00)      (10.00)      -            -            -            

Cash received from loans to relate parties -            87.00       175.00      -            -            -            

Cash paid in advance payment for  investment -            -            -            (184.00)     -            -            

Net Cash  Provided by (Used in) Investing Activities (179.81) (75.58) (202.22) (203.79) (18.69) (51.02)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution increase (decrease) -            7.82         7.18         -            8.16         7.15         

Cash received from director borrowings -            -            -            -            -            6.17         

Cash paid to pay the director borrowings -            -            -            -            -            (15.96)      

Cash received from related parties -            -            35.00       -            28.18       -            

Cash paid to pay the related parties -            -            (35.00)      -            (45.04)      -            

Cash paid to pay the bank borrowings (106.16)     (179.99)     -            (106.16)     (197.67)     (1.90)        

Cash paid by the lessee to reduce the amount for liability contract financial lease -            -            -            -            (0.08)        (1.01)        

Cash received from shares issued 329.40      -            -            329.40      -            -            

Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities 223.24 (172.17) 7.18 223.24 (206.45) (5.55)

Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents 157.03      (106.55)     21.61       154.03      (105.32)     178.20      

Cash and cash equivalents at beginning of year 70.74       227.77      121.22      92.95       246.98      141.73      

Cash and cash equivalents of the subsidiary at the acquisition date -            -            -            -            0.07         -            

CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR 227.77 121.22 142.83 246.98 141.73 319.93

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,

Separate financial statement Consolidated financial statement 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ (13.24)      43.13       102.48      (5.43)        31.90       152.09      

ปรบัรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย)

การปรบัปรุงดอกเบี้ยรบั (0.13)        (0.42)        (0.33)        (0.20)        (1.24)        (0.61)        

การปรบัปรุงตน้ทุนทางการเงนิ 11.27       5.27         0.23         11.27       18.10       9.07         

การปรบัปรุงดว้ยลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง (0.28)        (42.68)      1.34         (0.90)        (104.94)     (63.41)      

การปรบัปรุงดว้ยสนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง 1.51         (7.42)        (8.49)        (0.08)        (7.55)        (11.42)      

การปรบัปรุงดว้ยสนิทรพัย์อืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง -            0.06         0.09         -            (0.27)        (6.83)        

การปรบัปรุงดว้ยเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ (ลดลง) (8.67)        17.16       (5.40)        (2.16)        22.05       40.03       

การปรบัปรุงดว้ยหนีส้นิอืน่เพิม่ขึน้ (ลดลง) -            -            -            -            -            0.01         

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 132.14      130.32      122.48      140.02      144.55      135.27      

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (0.15)        (0.40)        0.15         (0.15)        (0.40)        0.15         

การปรบัปรุงดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -            (0.92)        -            -            -            -            

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรบัมลูค่าสนิคา้ (กลบัรายการ) 1.90         2.76         1.16         2.38         3.11         1.24         

การปรบัปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนยิม -            -            -            -            29.48       -            

การปรบัปรุงอืน่ดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.13         1.65         1.35         1.33         2.49         1.97         

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ (0.24)        0.06         2.38         (0.37)        0.06         3.93         

ค่าตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 0.21         -            -            2.83         -            -            

การปรบัปรุงดว้ยสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.05         -            -            0.05         -            -            

รวมการปรบัปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) 138.74      105.44      114.96      154.02      105.44      109.40      

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 125.50 148.57 217.44 148.59 137.34 261.49

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (11.27)      (5.27)        (0.26)        (11.27)      (15.14)      (5.78)        

เงนิสดรบัดอกเบี้ย 0.13         0.42         0.33         0.20         1.24         0.52         

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ -            -            -            (2.06)        (0.95)        (20.47)      

เงนิสดรบั(จ่าย)ผลประโยชน์พนกังาน (0.76)        (2.52)        (0.86)        (0.88)        (2.67)        (0.99)        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 113.60 141.20 216.65 134.58 119.82 234.77

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้(เพิม่ขึน้)ลดลง -            -            (10.00)      -            -            (11.05)      

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -            (80.00)      (330.00)     -            -            -            

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 0.31         0.40         2.50         0.44         0.40         3.42         

เงนิสดจ่ายซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (20.12)      (12.38)      (29.72)      (20.23)      (18.49)      (43.13)      

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน -            -            -            -            -            (0.26)        

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัย์ระยะยาวอืน่ -            (0.60)        -            -            (0.60)        -            

เงนิสดจ่ายเงนิให้กูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (160.00)     (70.00)      (10.00)      -            -            -            

เงนิสดรบัช าระคนืเงนิให้กูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -            87.00       175.00      -            -            -            

เงนิสดจ่ายลว่งหน้าเพือ่การลงทุน -            -            -            (184.00)     -            -            

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (179.81) (75.58) (202.22) (203.79) (18.69) (51.02)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) -            7.82         7.18         -            8.16         7.15         

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืกรรมการ -            -            -            -            -            6.17         

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืกรรมการ -            -            -            -            -            (15.96)      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -            -            35.00       -            28.18       -            

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -            -            (35.00)      -            (45.04)      -            

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืธนาคาร (106.16)     (179.99)     -            (106.16)     (197.67)     (1.90)        

เงนิสดทีผู่เ้ช่าจ่ายเพือ่ลดจ านวนหนีส้นิซึง่เกดิขึน้จากสญัญาเช่าการเงนิ -            -            -            -            (0.08)        (1.01)        

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุน 329.40      -            -            329.40      -            -            

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 223.24 (172.17) 7.18 223.24 (206.45) (5.55)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธิ 157.03 (106.55) 21.61 154.03 (105.32) 178.20

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 70.74 227.77      121.22      92.95       246.98 141.73

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัย่อย ณ วนัซือ้ -          -          -          -          0.07 -          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 227.77 121.22 142.83 246.98 141.73 319.93

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
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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 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 
             มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งและส่ง

ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อบริษทั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

- ความมีสาระส าคญั 
กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง 
หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะ
การเงินหรือผลการด าเนินงาน 

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด  
รายการบรรทดัท่ีระบุอาจจ าเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามล าดบัการแสดงรายการในงบ
การเงิน 

- รายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่
เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยก
แสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐานไปยงั 
“ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล” วา่กิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผอ่นปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหวา่งกาลไปถึงยงัรายงาน
อ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นใน
ลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไม่
ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญักบับริษทั 
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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 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบับริษทัซ่ึงยงัไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็น
เงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ภาษีเงินได ้ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนในเร่ืองวิธีการ
บญัชีส าหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากวา่มูลค่าฐาน
ภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- สินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้ น จะถือว่ามีผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จาก

สินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี
เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้ักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของ
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

ผูบ้ริหารของบริษทัได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส าคญัต่อบริษทั 
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 13.3   AUDITOR 

Year Name of 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. 
 

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  ผู้สอบบญัชี 

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี 
อนุญาตเลขที่ 

บริษัทผู้สอบบัญชี 

2558 นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ 5369 บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
2559 นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 3500 บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
2560 นายเจษฎา  หงัสพฤกษ ์ 3759 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ก) งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นวา่ แบบมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4  (หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม)  เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2557 

บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย คือ PT API Precision ทั้งจ านวน ท าใหบ้ริษทัฯหมดอ านาจควบคุม
บริษทัยอ่ย ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัยอ่ยเพ่ือน ามารวมในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้
จดัท างบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว (ซ่ึงแสดงรายไดจ้ านวน 18.36 ลา้นบาท
และขาดทุนสุทธิจ านวน 0.51 ลา้นบาท) โดยการประมาณการตวัเลขอีกสามเดือนเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี31 มีนาคม 2557 ท่ีผา่นการสอบทานแลว้ (ฝ่ายบริหารเช่ือวา่ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากวนัท่ีขายเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย) งบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีจดัท าข้ึนดงักล่าวยงัไม่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบการเงินรวมปี 2558 ได้
รวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยนั้น และไดแ้สดงก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 2.50 ลา้นบาท เหตุการณ์ดงักล่าว
เป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีคนก่อนแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข จากการท่ีไม่สามารถตรวจสอบบญัชีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ านวนเงิน 2.50 ลา้นบาท รวมถึงผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ปี 2557 ดงันั้นความเห็นของของขา้พเจา้ต่องบ
การเงินงวดปัจจุบนัจึงมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีดว้ย เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อตวัเลขเปรียบเทียบจากเร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

อยา่งมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผล
การด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บริษทัยอ่ยในประเทศ  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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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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ข) งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไม่แสดงความเห็น1) เน่ืองจากดงัน้ี 
การไม่แสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดรั้บการวา่จา้งใหต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและเฉพาะของบริษทั
ตามล าดบัได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดงักล่าว 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 บริษทัยอ่ยคือ บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั ไดท้  าสัญญาซ้ือขายน ้าดิบกบั

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(คู่สัญญา) ปัจจุบนัคู่สัญญาดงักล่าวสูบน ้าไม่ถึงตามเกณฑข์ั้นต ่า
ท่ีก าหนดตามแผนการรับน ้ารายเดือน รวมถึงมีประเดน็ปัญหาทั้งสองฝ่าย  

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ขา้พเจา้ไดรั้บหนงัสือซ่ึงทางคู่สัญญาส่งให้บริษทัยอ่ยฉบบัลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 และ
หนงัสือท่ีบริษทัยอ่ยตอบกลบัคู่สัญญาฉบบัลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 จากบริษทั ดงัท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
24 

ตามขอ้เทจ็จริงในหนงัสือท่ีคู่สัญญาส่งใหบ้ริษทัยอ่ยลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 คู่สัญญาขอถือเอาหนงัสือดงักล่าวแทนการ
แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา (สอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินประจ าปี 2559 ของคู่สัญญา) หากบริษทัยอ่ยไม่สามารถ
แกไ้ขการผิดสัญญาและขอสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการเรียกค่าปรับและบงัคบัสัญญาค ้าประกนั ตลอดจนค่าเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการ
ผดิสัญญา และจากหนงัสือท่ีบริษทัยอ่ยตอบกลบัคู่สัญญาลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยมัน่ใจในการด าเนินการวา่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงในสัญญามาโดยตลอด 

เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกนัเพ่ือแกป้ระเด็นปัญหาท่ีเคยมีในสัญญา (ดงัปรากฎในหนังสือท่ี
คู่สัญญาส่งใหแ้ก่บริษทัยอ่ยฉบบัลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560) ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการบนัทึกประมาณการหน้ีสิน การแสดงมูลค่า
ของสิทธิจากสัญญาขายน ้ าดิบ และสินทรัพยอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม และอาจมีผลกระทบต่อการแสดงมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย และเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากน้ียงัอาจมีผลกระทบต่อการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินของบริษทั ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงักล่าวขา้งตน้ 

บริษทัยอ่ยในประเทศ  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 1)หมายเหตุ ทั้งน้ีตามรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ฝ่ายบริหารของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั  โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย จะเร่งด าเนินการในการจดัท าสญัญาฉบบัใหม่  
 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสญัญาขายน ้าดิบกบับริษทัเอกชนดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้    



Asia Precision Public Company Limited                                                                    

Page 120 

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 
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. 
 

 
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. 
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ค) งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดแ้สดงความเห็นวา่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ
บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวสสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 
และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงานให้บริการรวม
จ านวน 293.26 ลา้นบาท  บริษทัพิจารณาแลว้เช่ือวา่จะสามารถ
เรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากการขายสินค้าและ
ใหบ้ริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเกบ็ 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญัส าหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจากการพิจารณา
ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้ น 
ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ
เรียกเก็บหน้ีจากลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่างๆ 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
ขา้พเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ี
ผูบ้ริหารใช้ ท าความเข้าใจขั้นตอนการอนุมัติการให้
วงเงินสินเช่ือแก่ลูกค้าแต่ละราย ทดสอบรายงานอายุ
ลูกหน้ีคงเหลือ และสอบถามพนักงานของบริษทัท่ีท า
หน้า ท่ี ติดตามเ รียกช าระหน้ีจากลูกค้า ท่ีค้างช าระ 
สอบถามพนักงานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การส่งมอบงานตามงวดงานเพ่ือเรียกเก็บตามสัญญา 
พิจารณางานท่ีคา้งนานท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึงสอบถาม
ผูบ้ริหารเก่ียวกบันโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เพ่ือให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเพียงพอ
และไม่ เ กินกว่า ท่ีควร  นอกจากนั้ นข้าพเจ้าได้ให้
ความส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของ
กลุ่มกิจการเก่ียวกบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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Key audit matters Audit procedures respond risk 

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. 
 

 
 
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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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน า้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของค่าสิทธิ
ตามสัญญาซ้ือขายน ้ า(สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายสะสม โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีเหลือตามสัญญา)ท่ีเกิดจากการซ้ือ
กิจการในส่วนงานธุรกิจขายน ้าเป็นจ านวน 153.91 ลา้นบาท ซ่ึง
จ านวนดงักล่าวมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม การประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้ าเป็นประมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน
การระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่ม
สินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลด ซ่ึงท าใหเ้กิดความ
เส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้า  
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 27  และนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั 
 
 

 
ข้าพเจ้าได้ประเ มินการก าหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการ
พิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ เช่น การเปรียบเทียบ
ปริมาณน ้ าขั้นต ่าและอตัราการก าหนดราคาซ้ือขายกับ
สัญญาซ้ือขายน ้ า การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีผูบ้ริหาร
ประมาณการแบบจ าลองทางการเงินกบัระยะเวลาท่ีเหลือ
ตามสัญญาซ้ือขายน ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  า
การทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์
จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบ
สมมติฐานดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก
ของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงิน
สดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมิน
การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และ
พิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญภายในส านักงานฯ เพ่ือช่วยประเมินขอ้มูล
ดงักล่าวโดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตาม
ฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ี
ส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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Key audit matters Audit procedures respond risk 

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 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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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ การ
วดัมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายได้ในงบ
ก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไปกบั
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งหมด และ
บนัทึกตน้ทุนของงานตามสัญญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑสิ์ทธิ  
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจาก ประมาณการตน้ทุน
งานต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดลอ้มของงาน ทั้ งสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมี
ผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 26 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการก าหนดอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหว่างท าในช่วงใกล้
ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบรายงานสัดส่วน
ความส าเร็จทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบหลกัฐาน
การค านวณประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
จริง นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายงัได้พิจารณาอัตราส่วนของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน 
ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกับอัตราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการ
ส ารวจทางกายภาพ 
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13.4  Financial Ratio 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Liquidity Ratio

Current ratio (times) 2.06 4.19 3.15 2.18 1.50 2.70

Quick ration (times) 1.65 2.27 2.39 1.76 1.14 2.13

Liquidity ration (times) 0.52 0.82 1.66 0.64 0.45 0.79

A/R turnover (times) 6.41 6.02 5.71 6.41 5.57 5.25

Avg. A/R day on hand (days) 57 61 64 57 66 69

Inventory turnover ratio (times) 9.59 9.89 8.92 8.61 8.53 7.61

Days' sales in inventory  (days) 38 37 41 42 43 48

A/P turnover (times) 8.49 8.31 8.16 8.81 8.84 9.07

Avg. A/P day on hand  (days) 43 44 45 41 41 40

Cash Cycle  (days) 52 54 60 58 67 77

Profitability Ratio

Gross margin (%) 9.24 14.21 18.88 11.29 22.79 39.91

Operating profit margin (%)        (0.24)          5.36         10.47          0.71          5.08         12.54

Net profit margin ratio (%)        (1.60)          4.77         10.43         (0.91)          2.65         10.58

Return on equity (%)        (1.36)          3.72           8.32         (0.77)          2.12           9.71

Efficiency Ratio

Return on asset (%)        (1.00)          3.14           7.48         (0.57)          1.67           7.61

Return on fixed asset (%)       14.73        25.03         38.40        15.81        18.64         26.94

Fixed assets turnover ratio (times)         0.62          0.66           0.72          0.63          0.63           0.72

Financial Policy Ratio

Debt to equity ration (times)         0.26          0.12           0.11          0.25          0.28           0.27

Time interest earned ration (times)       11.08        27.79       834.27        13.12          9.29         44.37

Fixed charge coverage ratio (times)         0.90          0.73           7.29          1.06          0.55           5.18

Dividend payout (%)              -               -                -                -                -                -  

Separate Financial Statement Consolidate Financial Statement
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13.4  ตารางอตัราส่วนทางการเงนิ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.06 4.19 3.15 2.18 1.50 2.70

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.65 2.27 2.39 1.76 1.14 2.13

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.52 0.82 1.66 0.64 0.45 0.79

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.41 6.02 5.71 6.41 5.57 5.25

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 57 61 64 57 66 69

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9.59 9.89 8.92 8.61 8.53 7.61

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 38 37 41 42 43 48

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 8.49 8.31 8.16 8.81 8.84 9.07

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 43 44 45 41 41 40

วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วนั) 52 54 60 58 67 77

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อตัราก าไรขั้นตน้ (%)       9.24 14.21 18.88 11.29 22.79 39.91

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)     (0.24)          5.36         10.47          0.71          5.08         12.54

อตัราก าไรสุทธิ (%)     (1.60)          4.77         10.43         (0.91)          2.65         10.58

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)     (1.36)          3.72           8.32         (0.77)          2.12           9.71

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)     (1.00)          3.14           7.48         (0.57)          1.67           7.61

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 14.73        25.03         38.40 15.81        18.64         26.94

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.62 0.66 0.72 0.63 0.63 0.72

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 0.26 0.12 0.11 0.25 0.28 0.27

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 11.08 27.79 834.27 13.12 9.29 44.37

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.90 0.73 7.29 1.06 0.55 5.18

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)           -               -                -                -                -                -   

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม
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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.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. วคิราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
รายไดจ้ากการขาย  ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากบั 980.92 ลา้นบาท และ 902.44 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพ่ิมข้ึน

จากปี  2559  เท่ากบั 78.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 และตน้ทุนขาย ปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 795.72 ลา้นบาท 
และ 774.19 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบั 21.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน    ร้อยละ 2.8  ซ่ึงหากเทียบ
สัดส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 18.9 และร้อยละ 14.2 ตามล าดบั โดยภาพรวมปี 2560  
บริษทัมีผลประกอบการปรับตวัดีข้ึน โดยมีก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี เท่ากบั 102.48 ลา้นบาท   และมีอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2560  และ 2559 เท่ากบัร้อยละ 8.32  และร้อยละ 3.72 ตามล าดบั 
 
วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน  

รายได้หลกั ปี 2560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพรวมผลการด าเนินงาน งบการเงินเฉพาะบริษทั ปี 2560  มีผลการด าเนินงานดีข้ึนจากปี 2559 มาจากยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็  และ
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงอ่ืนๆ  ประเภทเคร่ืองมือทางการแพทย ์ ในดา้นตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายการผลิตส่วน
ใหญ่มาจาก ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายในการผลิต และค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงบริษทัไดบ้ริหารจดัการตน้ทุน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีตน้ทุนขายต่อยอดรายไดข้องบริษทัในปี 2560 และปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 81.1 และ     
ร้อยละ  85.8 ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีลดลง 

ในดา้นการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ส าหรับปี 2560  บริษทั ไดค้วบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ จึงท าให้ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 
2560 ลดลง 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2560 และปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั เท่ากบัร้อยละ 8.32 
และร้อยละ 3.72 อตัราผลตอบแทนมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีปรับตวัเป็นก าไร  

หน่วย : ล้านบาท 
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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 
รายไดห้ลกั และตน้ทุนหลกั ตามงบการเงินรวม แบ่งเป็น  2  ส่วนใหญ่  คือ   
1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  ปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 1,030.60 ลา้นบาท และ 969.42 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยเพ่ิมข้ึนจากปี  2559 เท่ากบั 61.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6  ซ่ึงตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการ       
ปี  2560  และปี 2559 เท่ากับ 797.04 ลา้นบาท และ 775.81 ลา้นบาท ตามล าดบั  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี  2559  เท่ากบั 21.23          
ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3   

2. รายไดค้่าก่อสร้าง  ปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 254.14 ลา้นบาท และ 15.51 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 เท่ากบั 238.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,539  ซ่ึงมีตน้ทุนก่อสร้าง ปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 197.16 
ลา้นบาท และ 11.21 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากบั 185.95 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,659  

ซ่ึงจากการด าเนินงานหลกั  พบว่าหากเทียบสัดส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ ในปี  2560 และปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 
28.2 และร้อยละ 20.4 ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่อตัราก าไรขั้นตน้สูงข้ึนจากปี 2559 และมีผลประกอบการโดยรวมท่ีดีข้ึน 
โดยมีก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี เท่ากบั 136.18 ลา้นบาท และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2560 
และ 2559 เท่ากบัร้อยละ 9.71 และร้อยละ 2.12 
 

วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามงบการเงินรวม รายไดห้ลกั ปี 2560  แบ่ง 2 ส่วน โดยมีผลการด าเนินงานรวมดีข้ึนจากปี 2559  เน่ืองจาก 
1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย  

- รายไดจ้ากการขายของกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน อนัเน่ืองมาจากไดรั้บค า
สั่งซ้ือจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมยานยนต ์ คอมเพรสเซอร์และเคร่ืองปรับอากาศ  และอุปกรณ์อ่ืนๆ ประเภท
เคร่ืองมือทางการแพทย ์ซ่ึงตน้ทุนส่วนใหญ่จะเป็น ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายในการผลิต และค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร ซ่ึง
บริษทัไดบ้ริหารจดัการตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยไดล้ง
นามในสัญญาท่ีปรึกษาในช่วงปลายปี 2559 และเร่ิมทยอยรับรู้รายไดต้ามสัญญา จนครบทุกโครงการในปี 2560 จึงท าให้มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน ตน้ทุนค่าบริการงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็น ค่าจา้งท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ 

2. รายไดจ้ากการก่อสร้าง  ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัย่อย  ท่ีไดรั้บงานก่อสร้างคร้ังแรกเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ในปลายปี 2559  ต่อมาในระหว่างปี 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บงานก่อสร้างอยา่งต่อเน่ือง ท าให้มียอด

รายได้หลกั  ปี  2560 

หน่วย : ล้านบาท 
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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 high-
precision 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  

                                                                  Separate financial statement 
 2015 2016 2017 
 Million Baht % Million Baht % Million Baht % 
1. Automotive industry 616.78 74.68 645.18 71.39 681.09 69.31 
2. Air-conditioning compressor and 

refrigeration industry 
 

154.85 
 

18.75 
 

186.20 
 

20.60 
 

214.47 
 

21.83 
3. Digital camera industry 37.68 4.56 49.58 5.49 42.53 4.33 
4. Other industries 10.95 1.33 21.48 2.37 42.83 4.36 
Total Revenues for sale 820.26 99.32 902.44 99.85 980.92 99.83 
Other Revenues 5.67 0.68 1.30 0.15 1.75 0.17 
Total Revenues 825.93 100.00 903.74 100.00 982.67 100.00 

           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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รายไดเ้พ่ิมข้ึน  ยกตวัอยา่งเช่น  โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โรงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
โดยใชเ้ช้ือเพลิงแปรรูปจากขยะชุมชน  โดยตน้ทุนจากการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็น ค่าจา้งก่อสร้าง เงินเดือนและค่าจา้ง 

รายได้ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  รายได้หลกัของบริษทัอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความ
เท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components)  ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมหลกั 4 ประเภท  ไดแ้ก่ 1) อุตสาหกรรม
ยานยนต์  2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็  3) อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพ
ดิจิตอล   4) อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็นการจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 74.04   และจ าหน่ายให้
ลูกคา้ต่างประเทศเฉล่ีย ร้อยละ 25.96 
 

โครงสร้างรายได้ 
                                                                  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2558 2559 2560 
 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง       
1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ 616.78 74.68 645.18 71.39 681.09 69.31 
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ือง ปรับอากาศและ
เคร่ืองท าความเยน็ 

 
154.85 

 
18.75 

 
186.20 

 
20.60 

 
214.47 

 
21.83 

3. อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 37.68 4.56 49.58 5.49 42.53 4.33 
4. อ่ืน ๆ 10.95 1.33 21.48 2.37 42.83 4.36 
รวมรายได้จากการขาย 820.26 99.32 902.44 99.85 980.92 99.83 
รายไดอ่ื้น 5.67 0.68 1.30 0.15 1.75 0.17 
รายได้รวม 825.93 100.00 903.74 100.00 982.67 100.00 

ตามงบการเงินเฉพาะรายไดจ้ากการขายธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงในปี 2560 ท่ีผา่นมา เม่ือเทียบกบัปี 2559 เพ่ิมข้ึน 
78.48  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8  เน่ืองจาก 

1. อุตสาหกรรมยานยนต ์ ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั   อุตสาหกรรมยานยนตเ์พ่ิมข้ึนจากปี 2559 ประมาณ 
35.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6  โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตข์องบริษทัแบ่งเป็นประเภทช้ินส่วน
รถยนต ์และช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์ (รายละเอียดดูในขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ เร่ืองโครงสร้างรายได)้ โดย
ภาพรวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากบริษทัไดรั้บสั่งซ้ือจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน ใน
แบบงานรุ่นท่ีเคยผลิต   ซ่ึงถึงแมจ้ะมีงานบางรุ่นหมดการผลิตไป แต่บริษทักมี็ศกัยภาพในการผลิตช้ินงานใหเ้ป็นไปตาม
แบบงานรุ่นใหม่ (New Model) ของลูกคา้ผูผ้ลิตรถยนต ์ ท าใหไ้ดรั้บค าสั่งซ้ือเพ่ิมมาทดแทนงานบางรุ่นท่ีหมดรุ่นการ
ผลิต  ส าหรับสภาวะอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ในอนาคตปริมาณการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ น่ามี
ยอดการผลิตอยูใ่นภาวะทรงตวั หรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นไปตามสภาวะอุตสาหกรรม แต่อยา่งไรก็ตาม 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยงัคงเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนโดยภาพรวมการผลิต
รถยนตใ์นประเทศน่าจะเนน้การผลิตเพ่ือใชห้มุนเวียนภายในประเทศ เน่ืองจากรถยนตต์ามโครงการนโยบายรถยนตค์นั
แรกไดท้ยอยครบก าหนดท่ีจะสามารถโอนไดแ้ลว้ ท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือรถยนต์ใหม่ หรือมีความ
ตอ้งการใชรุ่้นใหม่ เน่ืองจากประหยดัพลงังานมากกวา่รถยนตรุ่์นเดิม 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 127 

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 high-
precision 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 2017 
 Million Baht % Million Baht % Million Baht % 
1.Manufactures high  precision parts and 
components made from metals 

1.1  Automotive  industry 616.78 74.65 645.18 65.12 681.09 52.92 
1.2  Air-conditioning  compressor and  

refrigeration industry 
 

154.85 
 

18.74 
 

186.20 
 

18.79 
 

214.47 
 

16.66 
   1.3  Digital camera industry 37.68 4.56 49.58 5.00 42.53 3.30 

1.4  Other industries 10.95 1.33 21.48 2.17 42.83 3.33 
Total Manufactures high  precision parts and 
components made from metals 820.26 99.28 902.44 91.08 980.92 76.21 
2. Consulting and Construction - - 59.04 5.96 303.82 23.61 
3. Production and sale  row water - - 23.45 2.37 - - 
Total Revenues for sale 820.26 99.28 984.93 99.41 1,284.74 99.82 
Other Revenues 5.93 0.72 5.85 0.59 2.35 0.18 
Total Revenues 826.19 100.00 990.78 100.00 1,287.09 100.00 
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2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็  
งบการเงินเฉพาะบริษทั   เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ประมาณ 28.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เน่ืองจากในปี 

2560  ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในปี 2559 บริษทัไดรั้บ
แบบงานรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเก่าท่ีหมดไปหลายรุ่น ท าใหบ้ริษทัมียอดค าสั่งซ้ือท่ีต่อเน่ือง ประกอบกบับริษทัสามารถผลิต
สินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้  ท าให้บริษทัรักษาระดบัการสั่งซ้ือท่ีมีต่อลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แมใ้นสภาวะท่ี
การแข่งขนัสูง  

3. อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  
ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั   ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 7.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14  ยอดค าสั่งซ้ือท่ี

ลดลงเป็นผลมาจากการท่ีโทรศพัท์รุ่นใหม่ไดพ้ฒันาให้มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพท่ีดีข้ึน จนกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลถูกลด
บทบาทลง แต่อยา่งไรกต็ามบริษทัไดน้ าเทคโนโลยกีารผลิตใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และใหมี้ความสามารถในการผลิต
ช้ินงานไดห้ลากหลายข้ึนเพ่ือทดแทนยอดค าสั่งซ้ือในช้ินงานกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอลท่ีลดลง  

4. ช้ินส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  
ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั  เพ่ิมข้ึนจากปี 2559  ประมาณ 21.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ช้ินส่วน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ของบริษทั  ประกอบดว้ย เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ช้ินส่วนเคร่ืองบิน อะไหล่เคร่ืองจกัร เป็นตน้  
โดยในปี  2560 ช้ินส่วนอุตสาหกรรมอ่ืนๆเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวั เน่ืองจากบริษทัไดรั้บงานรุ่นใหม่ในช่วงปลายปี 2559 เป็นงาน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยมียอดค าสั่งซ้ือท่ีต่อเน่ือง ท าใหโ้ดยรวมแลว้บริษทัมียอดรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  

งบการเงินรวม  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and 
Components)  ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมหลกัๆ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต ์ 2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็  3) อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  4) อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็นการ
จ าหน่ายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 80.18   และจ าหน่ายใหลู้กคา้ต่างประเทศเฉล่ีย ร้อยละ 19.82 

 งบการเงนิรวม 
2558 2559 2560 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
1. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง       

1.1 อุตสาหกรรมยานยนต ์ 616.78 74.65 645.18 65.12 681.09 52.92 
1.2 อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ 

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 154.85 18.74 186.20 18.79 214.47 16.66 
1.3 อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 37.68 4.56 49.58 5.00 42.53 3.30 
1.4 ช้ินส่วนอ่ืน ๆ 10.95 1.33 21.48 2.17 42.83 3.33 

        รวมกลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง 820.26 99.28 902.44 91.08 980.92 76.21 
2. กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาและก่อสร้าง  - - 59.04 5.96 303.82 23.61 
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ - - 23.45 2.37 - - 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 820.26 99.28 984.93 99.41 1,284.74 99.82 
รายไดอ่ื้น 5.93 0.72 5.85 0.59 2.35 0.18 
รายได้รวม 826.19 100.00 990.78 100.00 1,287.09 100.00 
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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  ในกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง เม่ือน างบการเงินเฉพาะบริษทั หกัรายการระหวา่งกนั
แลว้ กบับริษทั พีทู พรีซิชั่น จ ากดั  (ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษทั)  การวิเคราะห์จะมีตวัเลขทิศทาง
สอดคลอ้งกบังบการเงินเฉพาะของบริษทั  ดงันั้นเพ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจจึงขอวิเคราะห์รายไดร้วม เฉพาะกลุ่มธุรกิจท่ี
ปรึกษาและก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ  ซ่ึงเป็นรายไดร้วมท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 อยา่งมีสาระส าคญั  

1. กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาและก่อสร้าง 
ตามงบการเงินรวม  บริษทัย่อยมีรายไดจ้ากท่ีปรึกษาและก่อสร้าง ปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 303.82 และ 

59.04 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมจากปี 2559 โดยเป็นงานท่ีด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรม
โยธา และวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั ในการออกแบบและให้ค  าปรึกษาดา้นงานก่อสร้างโครงการ รวมถึงให้บริการดูแลและ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด ไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตย ์โรงฟลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงขยะชนิดต่างๆ และโรงผลิตไฟฟ้าจากลม ทุกขนาดก าลงัการผลิตและติดตั้ง   

ส าหรับงานท่ีปรึกษาทั้งจ านวนเป็นงานท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ซ่ึงบริษทัยอ่ย
ไดล้งนามในช่วงปี 2559  มีมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 89 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดใ้ห้บริการและไดท้ยอยรับรู้รายได้
บางส่วนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ต่อเน่ืองมาจนถึงใหบ้ริการงานท่ีปรึกษาเสร็จส้ิน และรับรู้รายไดท้ั้งหมดของโครงการน้ี
ในไตรมาส 2 ของปี 2560  ซ่ึงตน้ทุนของงานใหบ้ริการท่ีปรึกษา มีตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญ  และเงินเดือน
วิศวกรท่ีช านาญการ   

ส าหรับงานโครงการก่อสร้าง  เป็นงานท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจา้งก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ขนาด 9.9 เมกะ
วตัต ์โดยไดรั้บรู้รายไดบ้างส่วนในปี 2559 จ านวน 15.51 ลา้นบาท และในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดมี้โครงการงานก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึนอีก เช่น โครงการงานก่อสร้างพลงังานไฟฟ้าจากขยะชุมชน โคงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
โครงการจา้งงานระบบไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีวิศวกร ผูเ้ช่ียวชาญ  และมีศกัยภาพท่ีจะสามารถรับงานเก่ียวกบัการ
ก่อสร้างพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือก  ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาลให้การสนบัสนุนภาคเอกชน และชุมชนในการใช้
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เพ่ือลดภาวะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นจุดเร่ิมตน้ให้ประเทศ
ไทยเร่ิมกา้วสู่เส้นทางของการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า (low Carbon Society) จึงสนบัสนุนโครงการต่างๆ ท าใหบ้ริษทัยอ่ย
มีรายไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง และส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน  ทั้ งน้ีตน้ทุนส่วนใหญ่เป็น
ค่าจา้งก่อสร้าง เงินเดือน ค่าแรงงานวศิวกรผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

2.  กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ 
ตามงบการเงินรวม บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ  ในปี 2560 รายไดจ้ากการขายน ้า ลดลง

จากปี 2559 ทั้งจ านวน  อนัเน่ืองมาจากบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาจ าหน่ายน ้ าดิบให้กบัลูกคา้แห่งหน่ึง  แต่ในระหว่างปี 2559 
ลูกคา้บริษทัดงักล่าวสูบน ้ าไม่ถึงตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีก าหนดตามแผนการรับน ้ ารายเดือน อนัเน่ืองมาจากประเด็นปัญหาต่างๆ
และสัญญาไม่ช้ีชดั จึงเป็นประเดน็ขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งกนัทั้งสองฝ่าย  ท าใหช้ลกิจและบริษทัเอกชนดงักล่าวไดห้ารือร่วมกนั
เพ่ือจดัท าสัญญาใหม่ พร้อมก าหนดวิธีการปฏิบติัใหม่ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชดัเจนต่างๆ  ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การ
จดัท าสัญญาใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  และลูกคา้จะเร่ิมสูบน ้าในตน้ปี 2561 จึงคาดวา่ในปี 2561 บริษทัยอ่ยจะมีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน ้าดิบไดเ้ป็นไปตามสัญญาท่ีก าหนดไว ้

 
 
 
 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 129 

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 air-
conditioning 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: 

 
 (Unit : Million Baht) 

 Separate financial statement Consolidated financial statement 

 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Selling expenses 5.49  5.01 5.04 5.49 5.04 5.04 
Administrative expenses 73.27 74.06 71.19 82.45 117.12 118.60 
Other Expenses 4.65 2.08 8.01 4.75 2.11 8.09 
Provision for impairment of goodwill -  -  -  -  29.50 - 

 
83.41  81.15 84.24 92.69 153.74 131.73 
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ต้นทุนขายและอตัราก าไรขั้นต้น 
 ตน้ทุนขายของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย 

- กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง  
ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ปี 2560  อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 19 ของยอดรายไดจ้ากการขาย เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 5 จากอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559  เท่ากับร้อยละ 14  โดยตน้ทุนขาย ประกอบด้วย ค่าวตัถุดิบ เช่น เหล็ก 
อลูมิเนียม เป็นตน้ ค่าจา้งชุบช้ินงาน ค่าแรงงานทางตรง ค่าเส่ือมราคา ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และอ่ืนๆ เป็นตน้ เน่ืองจาก
รายได้ธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงยอดการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  จากช้ินส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ และช้ินส่วนอ่ืนๆ อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์
ซ่ึงอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น และช้ินส่วนอ่ืนๆอุปกรณ์เคร่ืองมือทาง
การแพทย ์ เป็นธุรกิจท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้สูง  ประกอบกบับริษทัไดบ้ริหารจดัการควบคุมตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ จึง
ท าใหบ้ริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน  ตน้ทุนขายนอกจากค่าใชจ่้ายผนัแปรโรงงาน  (ค่าวตัถุดิบ ค่าจา้งชุบช้ินงาน ค่าไฟฟ้า 
ตน้ทุนอ่ืนและค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์)     

ตามงบการเงินรวม ปี 2560  อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 21 ของยอดรายไดจ้ากการขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
จากอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559  เท่ากบัร้อยละ 16 โดยอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนมาจาก กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรง
สูง ซ่ึงค าอธิบายเป็นไปตามงบการเงินเฉพาะบริษทั   

ส าหรับกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาและก่อสร้าง มีอตัราก าไรขั้นตน้ ปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 30 ของยอดรายไดจ้ากท่ี
ปรึกษาและก่อสร้าง  โดยตน้ทุนท่ีปรึกษาและก่อสร้าง ประกอบดว้ย ค่าแรงงานวิศวกรผูค้วบคุมงาน ค่าจา้งก่อสร้าง 
ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจา้งท่ีปรึกษา  เป็นตน้ ซ่ึงอตัราก าไรขั้นตน้ลดลง จากปี 2559 เน่ืองจากรายไดท่ี้
ปรึกษาและก่อสร้างในปี 2559 จ านวนส่วนใหญ่มาจากรายไดท่ี้ปรึกษา ซ่ึงมีตน้ทุนการบริการท่ีนอ้ย เม่ือเทียบกบัตน้ทุน
ก่อสร้าง โดยในปี 2560  รายไดส่้วนใหญ่เกิดจากรับจา้งก่อสร้าง  

ส าหรับกลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบ ในปี 2560 ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้วา่ในระหว่างปี 2560 บริษทัอยู่
ระหวา่งการเจรจาสัญญาใหม่กบัลูกคา้บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และในปลายปี 2560 ไดต้กลงลงนามในสัญญาซ้ือขายน ้ า
ดิบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  โดยบริษทัยอ่ยจะเร่ิมมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดิบ ในปี 2561  โดยปกติธุรกิจน้ีตน้ทุนขายส่วน
ใหญ่ประกอบดว้ย ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าเส่ือมราคา   ค่าน ้ ามนัเคร่ืองสูบน ้า  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา และอ่ืนๆ   เป็นตน้ 
ซ่ึงหากมีบริษทัยอ่ยมีการจ าหน่ายน ้าดิบใหก้บัลูกคา้เพ่ิมข้ึน จะมีผลท าใหมี้อตัราก าไรขั้นตน้สูงข้ึน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ประกอบดว้ย 

 
                                                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
           

5.49               5.01               5.04    5.49    5.01    5.04    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 73.27    74.06    71.19    82.45  117.12  118.60  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4.65  2.08  8.01  4.75  2.11 8.09 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยม - - - - 29.50 - 

 
83.41  81.15  84.24  92.69  153.74  131.73  
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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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ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน โบนสั ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ และค่าเส่ือมราคา   
โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากการขายในปี 2560 และ ปี 2559 งบการเงินเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 9  

เท่ากนัทั้งสองปี  และงบการเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 10 และ 16 ตามล าดบั 
งบการเงินเฉพาะบริษทั  ปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ในปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 84.24 ลา้นบาท

และ 81.15 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ย เน่ืองจากบริษทัสามารถจดัการบริหารค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
อยา่งต่อเน่ืองจากปี 2559  
  งบการเงินรวม  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากการขายในปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 131.73 ลา้น
บาท  และ 153.74 ลา้นบาท ตามล าดบั จ านวนท่ีลดลงเป็นค่าเผื่อดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจากเอทู ลงทุนในชลกิจ
สากล หากไม่รวมรายการดงักล่าวค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนเพียงล็กน้อยสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส าหรับค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และขาดทุนจากการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์น ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากบริษทั  โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากรายการรับช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ 
โดยบริษทัมีบญัชีมีบญัชีสกลุเงินตราต่างประเทศเพ่ือรองรับการช าระเงิน แต่อตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลงท าใหมี้ผลขาดทุน  

ต้นทุนทางการเงนิ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ตน้ทุนทางการเงินในปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 0.23 ลา้นบาท  และ 5.27 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงลดลงจากปี 2559 จ านวน 5.04 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว
ครบแลว้ทั้งจ านวน ซ่ึงเป็นเงินท่ีบริษทักูย้มืมาในช่วงระหวา่งปี 2554 – 2555 โดยมีวตัถุประสงคก์ารกูย้มืมา ส าหรับการ
ซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือในการขยายก าลงัการผลิต (รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงิน) 

งบการเงินรวม ตน้ทุนทางการเงินในปี 2560 และปี 2559 เท่ากบั 9.07 ลา้นบาท  และ 18.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลง เน่ืองจากการจ่ายช าระคืนเงินตน้ครบแลว้ทั้งจ านวนของบริษทั และการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัยอ่ย ท่ีมีผลท าให้
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืลดลง  

 

2. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั มีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี  2560  และ 2559  เท่ากบั 1,422.91 ลา้นบาท  และ 1,317.75          
ลา้นบาท ตามล าดบั  ปี 2560 สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 29 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
ร้อยละ 71 ของสินทรัพยร์วม  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 38 และ         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ร้อยละ 33 
 งบการเงินรวม มีสินทรัพยร์วม  ณ ส้ินปี  2560  และ 2559  เท่ากบั 1,871.88 ลา้นบาท  และ 1,706.15 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  ปี 2560 สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 39  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ร้อยละ 61 
ของสินทรัพยร์วม  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 51 
 โดยภาพรวมในงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนมีรายละเอียดดงัน้ี   
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Trade and other current receivable  
 Consisted of: 

 
 (Unit : Million Baht) 

 Separate financial statement Consolidated financial statement 

 
     2015      2016    2017      2015         2016    2017 

Trade accounts receivable 127.30 172.49  171.23  127.30 226.42 262.67 
Less Allowance for Doubtful - - - - - - 

Net 127.30 172.49  171.23  127.30 226.42 262.67 
Unbilled construction revenues - - - - 5.7 30.57 
Prepaid for contractor 1.17 1.05 0.87 1.18 5.03 3.16 
Withholding tax     0.03    0.01  0.01  0.70 1.71 3.34 
Accrued income     -        -        -    - 2.94 - 
Revenue Department receivable   -  - - - 3.56 3.30 
Prepaid for contractor   -  - - - - 3.08 
Others 3.51    1.51 1.45 3.70 2.52 3.57 
                  Total 132.01  175.06  175.06  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: 
 Separate financial statement 

 
2015 2016 2017 

 
Million Baht % Million Baht % Million Baht % 

Within credit term 94.38 74.14  118.52 68.71  128.47 75.03  
Overdue 1 month to 3 month 32.58 25.59  51.42 29.81  42.76 24.97  
Overdue over 3 month 0.34    0.27  2.55 1.48  - -  

Total 127.30 100.00  172.49 100.00  171.23 100.00  
Less Allowance for Doubtful - - - - - - 

Net 127.30 100.00  172.49 100.00  171.23 100.00  
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 ประกอบดว้ย 
                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ลูกหน้ีการคา้ 127.30  172.49  171.23  127.30  226.42  262.67 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ            -            -            -     -      -      -  

สุทธิ 127.30 172.49 171.23 127.30  226.42 262.67 
มูลค่างานท่ีท าเสร็จแลว้ 
        แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ - - - - 5.70 30.57 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1.17  1.05  0.87  1.18  5.03  3.16 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย     0.03        0.01    0.01    0.70         1.71         3.34 
รายไดค้า้งรับ - - - - 2.94 - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร - - - - 3.56 3.30 
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา - - - - - 3.08 
อ่ืน ๆ 3.51 1.51 1.45 3.70  2.52  3.57 
                  รวม 132.01  175.06  173.56  132.88  247.88  309.69 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ส้ินปี 2560  และ 2559  เท่ากบั 173.56  ลา้นบาท และ 175.07  
ลา้นบาท  ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 12.20 และร้อยละ 13.29 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยในปี 2560 ลดลงจาก
ปี 2559 เท่ากบั 1.51 ลา้นบาท  

งบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เท่ากบั 309.69 ลา้นบาท และ  247.88 
ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 16.54  และร้อยละ 14.53  ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบัเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ประมาณ 61.81  ลา้นบาท   
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั จ านวนส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเพียง
เลก็นอ้ย มาจากยอดขายช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2560 โดยเครดิตเทอมการรับช าระหน้ี ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 30 - 60 วนั   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   ตามงบการเงินรวม  เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  โดยจ านวนลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน  ส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหน้ีการคา้ของบริษทั  และบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินงานเป็นท่ีปรึกษาและก่อสร้าง  
โดยเครดิตเทอมการรับช าระหน้ี ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 30 - 60 วนั   

 ลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี  แบ่งตามอายหุน้ีได ้ ดงัน้ี   
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 
2558 2559 2560 

 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีการคา้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 94.38 74.14  118.52 68.71  128.47 75.03 
ลูกหน้ีการคา้เกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน  32.58 25.59  51.42 29.81  42.76 24.97 
ลูกหน้ีการคา้เกินก าหนดช าระ 3 เดือนข้ึนไป 0.34    0.27  2.55    1.48  - - 

รวม 127.30 100.00  172.49 100.00  171.23 100.00  
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  - - - - - - 

สุทธิ 127.30 100.00  172.49 100.00  171.23 100.00  
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 Consolidated financial statement 

 
2015 2016 2017 

 
Million Baht % Million Baht % Million Baht % 

Within credit term 94.38 74.14  172.45 76.16  144.76 55.11 
Overdue 1 month to 3 month 32.58 25.59  51.42 22.71  101.21 38.53 
Overdue over 3 month 0.34    0.27  2.55    1.13  - - 

Total 127.30 100.00  226.42 100.00  245.97 93.64  
Retention receivables to agreement - - - - 16.70 6.36 

  Total 127.30 100.00  226.42 100.00  262.67 100.00 
Less Allowance for Doubtful - - - - - - 

Net 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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 งบการเงินรวม 

 
2558 2559 2560 

 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีการคา้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 94.38 74.14  172.45 76.16  144.76 55.11 
ลูกหน้ีการคา้เกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน  32.58 25.59  51.42 22.71  101.21 38.53 
ลูกหน้ีการคา้เกินก าหนดช าระ 3 เดือนข้ึนไป 0.34    0.27  2.55    1.13  - - 

รวม 127.30 100.00  226.42 100.00  245.97 93.64 
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา - - - - 16.70 6.36 
  รวม 127.30 100.00  226.42 100.00  262.67 100.00 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  - - - - - - 

สุทธิ 127.30 100.00  226.42 100.00  262.67 100.00 

งบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 74-80 และเป็น
ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ  เฉล่ียร้อยละ 20-26 นโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้อยูร่ะหวา่ง 30 - 60 วนั โดยส่วนใหญ่
เท่ากบั 30 วนั หากพิจารณาจากอายลูุกหน้ีการคา้ของบริษทั ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 จะเห็นไดว้า่ลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ 
อยูใ่นช่วงยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  และลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน ซ่ึงลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3  
เดือน ส่วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษทัแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายช าระค่าสินคา้ของ
ลูกคา้  จึงส่งผลท าใหร้ะยะเวลาในการเกบ็หน้ีเฉล่ียของบริษทัเกินกวา่ระยะเวลาเครดิตเทอมท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้  

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 64 วนั และ 61 วนั  
ตามล าดบั และตามงบการเงินรวม ปี 2560 และ 2559  เท่ากบั 69 วนั และ เท่ากบั  66 วนั ตามล าดบั  
 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีมีอายคุา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระ
ตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 6 เดือนในอตัราร้อยละ 25  ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 1 ปี ในอตัราร้อยละ 50 และ
ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปในอตัราร้อยละ 100  นอกจากน้ีบริษทัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีต
และการสอบทานสถานะของลูกหน้ีท่ีคา้งอยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นขอ้มูลประกอบในการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้ ทั้งน้ีบริษทัไดบ้ริหารจดัการลูกหน้ีการคา้ไดดี้ จึงท าใหไ้ม่มีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินให้กูย้ืมระยะสั้น  เกิดจากบริษทัไดน้ าเงินให้บริษทัยอ่ยกู ้ โดยมีวตัถุประสงค์
ในการกูย้ืมเพ่ือให้ บริษทัยอ่ยน าไปลงทุน และใชห้มุนเวียนภายในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยปี ในระหวา่งปี 2560 
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืนทั้งจ านวน   
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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. 

 Separate financial statement 
 2015 2016 2017 

 Million Baht % Million Baht     % Million Baht     % 
Finished  goods 11.37 14.98 20.32 25.22 22.37 25.45 
Work in process 38.41 50.59 31.24 38.77 39.68 45.14 

Raw materials 40.31 53.10 47.99 59.56 45.86 52.17 

Goods in transit 2.14 2.82 0.10 0.12 0.22 0.25 

Total 92.23 121.48 99.65 123.67 108.13 123.01 
Allowance for diminution in value of inventories (16.31)  (21.48) (19.07)     (23.67) (20.23)     (23.01) 

Net 75.92 100.00  80.58 100.00  87.90 100.00  
 

 Consolidated financial statement 
 2015 2016 2017 

 Million Baht % Million Baht     % Million Baht     % 
Finished  goods 11.37 13.64 52.96 60.30 22.38 22.83 
Work in process 42.11 50.50 20.32 23.14 42.53 43.39 
Raw materials 44.54 53.42 34.33 39.09 49.67 50.68 
Goods in transit 2.14 2.56 0.10 0.11 0.22 0.23 
Construction in progress - - - - 4.33 4.42 

Total 100.16 120.12 107.71 122.64 119.13 121.55 
Allowance for diminution in value of inventories (16.78) (20.12) (19.88) (22.64) (21.12) (21.55) 
Net 83.38 100.00 87.83 100.00 98.01 100.00 

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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สินค้าคงเหลือ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั สินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 87.90 ลา้นบาท และ 80.58 ลา้นบาท  

ตามล าดบั งบการเงินรวม สินคา้คงเหลือ  ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 98.01 ลา้นบาท และ 87.83 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558 2559 2560 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
สินคา้ส าเร็จรูป  11.37 14.98 20.32 25.22 22.37 25.45 
งานระหวา่งผลิต 38.41 50.59 31.24 38.77 39.68 45.14 
วตัถุดิบ 40.31 53.10 47.99 59.56 45.86 52.17 
สินคา้ระหวา่งทาง 2.14 2.81 0.10 0.12 0.22 0.25 
รวม 92.23 121.48 99.65 123.67 108.13 123.01 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (16.31) (21.48) (19.07) (23.67) (20.23) (23.01) 
สุทธิ 75.92 100.00  80.58 100.00  87.90 100.00  
       

 งบการเงินรวม 
 2558 2559 2560 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
สินคา้ส าเร็จรูป 11.37 13.64 52.96 60.30 22.38 22.83 
งานระหวา่งผลิต 42.11 50.50 20.32 23.14 42.53 43.39 
วตัถุดิบ 44.54 53.42 34.33 39.09 49.67 50.68 
สินคา้ระหวา่งทาง 2.14 2.56 0.10 0.11 0.22 0.23 
งานระหวา่งก่อสร้าง - - - - 4.33 4.42 
รวม 100.16 120.12 107.71 122.64 119.13 121.55 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (16.78) (20.12) (19.88) (22.64) (21.12) (21.55) 
สุทธิ 83.38 100.00 87.83 100.00 98.01 100.00 

สินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ของสินคา้คงเหลือรวม เป็นวตัถุดิบและงานระหวา่งผลิต เน่ืองจาก
บริษทัจะผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นหลกั โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะแจง้มายงับริษทัถึงแผนการสั่งซ้ือสินคา้ในแต่ละ
ช่วงเวลาของปี ท าให้บริษทัสามารถวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผลท าให้บริษทัไม่มีความจ าเป็นตอ้ง
ผลิตสินคา้ส าเร็จรูปจ านวนมากเพ่ือรองรับค าสั่งซ้ือ  
 เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนของบริษทัจะถูกน าไปเป็นช้ินส่วนประกอบในธุรกิจยานยนต์ คอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็  ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจท่ีเทคโนโลยกีารผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จึงท าให้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถจ าหน่ายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่ลา้สมยัในช่วงเวลาอนัสั้น    
 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดในช่วงท่ีผลิตภณัฑเ์ดิมของลูกคา้ก าลงัเปล่ียนแปลง
ไปสู่รูปแบบใหม่ ส่งผลท าให้มีช้ินส่วนคงเหลือท่ียงัจ าหน่ายไม่หมดตกคา้งอยู ่ซ่ึงโดยปกติจะมีจ านวนไม่มากเน่ืองจาก
ลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของวตัถุดิบและ            
งานระหวา่งผลิต ไดแ้ก่ เหลก็และอลูมิเนียม ซ่ึงบริษทัสามารถเก็บรักษาและน าไปประยกุตใ์ชก้บังานช้ินส่วนอ่ืนได ้จึง
ท าให้บริษทัมีค่าเผื่อการลดมูลค่า เพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัสินคา้คงเหลือรวม โดย ณ ส้ินปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะ      
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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 non-
moving 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).  

Name of company Paid-up capital 
Investment portion (%) Cost method  (Unit : Million Baht) 

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 เป็นวตัถุดิบ จ านวน 15.93 ลา้นบาท  สินคา้ส าเร็จรูป จ านวน 2.80 ลา้นบาท และงานระหว่างผลิต 
จ านวน 1.50 ลา้นบาท  ตามงบการเงินรวม ค่าเผื่อการลดมูลค่า เป็นวตัถุดิบ จ านวน 15.81 ลา้นบาท  สินคา้ส าเร็จรูป 
จ านวน 2.80 ลา้นบาท และงานระหวา่งผลิต จ านวน 1.51 ลา้นบาท  
 บริษทัมีนโยบายการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่า ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปท่ีไม่เคล่ือนไหวเกิน 1 ปีในอตัราร้อยละ 100 และ
วตัถุดิบท่ีไม่เคล่ือนไหวระหว่าง 6-12 เดือนในอตัราร้อยละ 10  และระหว่าง 1-5 ปี ในอตัราร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี   
ข้ึนไปในอตัราร้อยละ 100 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินปี 2560 เท่ากบั 10 ลา้นบาท ทั้งจ านวน
เป็นเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัท่ีติดภาระค ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือค ้าประกนัการ
ออกหนงัสือค ้าประกนัการประกวดราคางานโครงการก่อสร้างของบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนมีนาคม 2561 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 รายละเอียดดงัน้ี   (รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดูในหวัขอ้ 1 การประกอบธุรกิจ)   

ช่ือบริษัท 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน  
(ล้านบาท) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
บริษทั พทูี พรีซิชัน่ จ  ากดั 150.00 100.00 100.00 100.00 40.00 40.00 150.00 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 320.00 100.00 100.00 100.00 20.00 100.00 320.00 
          รวม     60.00 140.00 470.00 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน    (0.92) - - 
          สุทธิ     59.08 140.00 470.00 

   

ในระหวา่งปี 2560  บริษทัยอ่ย ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน โดยพีทู  ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 40 ลา้นบาท เป็น 150 
ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์การเพ่ิมทุน เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขบตัรส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บโอนมาจากบริษทั  
และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต   และเอทู ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100 ลา้นบาท เป็น 320 ลา้นบาท  โดยมี
วตัถุประสงคก์ารเพ่ิมทุน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรับงาน  และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 537.44 ลา้นบาท และ 634.32 
ลา้นบาท ตามล าดบั  และงบการเงินรวม  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 961.27 ลา้นบาท 
และ  1,053.59 ลา้นบาท ตามล าดบั   
 ในปี 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั มีการลงทุนซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจักร  และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงาน งานระหวา่งติดตั้ง มูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์น เท่ากบั 30.17 ลา้นบาท  และตามงบการเงินรวม มีการ
ลงทุนซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และทรัพยสิ์นระหวา่งติดตั้งและทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง รวมมูลค่าการ
ซ้ือ จ านวนจ านวน 45.44 ลา้นบาท  โดยการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้งักล่าว ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือเพ่ือ
ทดแทนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงานเดิมท่ีมีสภาพการใชง้านท่ีเส่ือมลง  และงานระหวา่งติดตั้งเป็น
การโอนทรัพยสิ์นระหวา่งติดตั้งเป็นเคร่ืองจกัรอตัโนมติั (Robot) และงานระหวา่งก่อสร้างของบริษทัยอ่ย 
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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: 

      (Unit:Million Baht)  
 Consolidated 

financial statements 
Balance as at January 1, 2016        -  
Increase from investment in subsidiary company 165.23  
Amortized during the year    (5.66)  
Balance as at December 31, 2016 159.57  
Amortized during the year    (5.66)  
Balance as at December 31, 2017 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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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 งบการเงินเฉพาะบริษทั และ งบการเงินรวม เท่ากบั 122.17 ลา้นบาท และ 130.42 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 
 งบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2560 สิทธิจากสัญญาขายน ้ าดิบ ปี 2560 และปี 2559  เท่ากบั 153.91 ลา้นบาท และ 
159.57 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสิทธิจากสัญญาขายน ้าดิบเกิดจากเอทู ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเขา้ไปลงทุนชลกิจ ใน
สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 53.33 ซ่ึงชลกิจจึงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

เพ่ือการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการลงทุนในชลกิจตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคา
อิสระเพ่ือท าการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภท  

โดยมีมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือตามรายงานการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้
วิธีราคาตลาดหรือตน้ทุนเปล่ียนแทน  และมูลค่าของสิทธิจากสัญญาขายน ้าดิบถือตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึง
ประเมินมูลค่าของโครงการตามวิธีรายได ้โดยใชส้มมติฐานจากจ านวนปริมาณน ้ าขั้นต ่าท่ีก าหนดไวต้ามสัญญาซ้ือขายน ้ า
ดิบ ตามระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาขายน ้าดิบโดยประมาณ 29 ปี หกัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจากสัญญาขายน ้าดิบ เร่ิมนบัจากระยะเวลา
ท่ีบริษทั มีอ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลาตามสัญญาซ้ือขายน ้ าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน  โดย
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรง รายละเอียดดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 
เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 165.23 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี    (5.66) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 159.57 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี    (5.66) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 153.91 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 1.06 ลา้นบาท และ 1.13      
ลา้นบาท ตามล าดบั จ านวนส่วนใหญ่เป็นเงินประกนัค่าเช่า และเงินประกนัทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
  งบการเงินรวม  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 18.67 ลา้นบาท และ  2.15  ลา้นบาท 
ตามล าดบั จ านวนส่วนใหญ่เป็นของบริษทัยอ่ย  ประกอบดว้ย 

1. เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้เช่น เงินฝากออมทรัพย ์ และเงินฝากประจ า โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
เป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้าประกนัไฟฟ้า ค  ้าประกนัวงเงินสถาบนัการเงิน  จ านวน 8.60 ลา้นบาท 

2.  เงินค ้าประกนัสัญญาโครงการงานก่อสร้าง  จ านวน 6.55 ลา้นบาท ซ่ึงมีอายสุัญญาก่อสร้างมากกวา่หน่ึงปี  
3.  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินประกนัค่าเช่าส านกังาน เงินประกนัอ่ืน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
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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 
 Rate interest 

(%) 
Separate  

Financial Statement 
Consolidate 

Financial Statement 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Bank overdrafts - MOR MOR - 7.82 - - 12.82  4.97 
Promise Note - - 3.80 - - 15.00 - - 15.00 

รวม    - 7.82 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 Consolidated Financial Statement 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

 
Million 

Baht 
% 

Million 
Baht 

% 
Million 

Baht 
% 

Million 
Baht 

% 
Million 

Baht 
% 

Million 
Baht 

% 

Trade payables-Other parties 72.60 69.49 86.19 70.90 93.77 80.43 78.03 77.14 100.11 75.84 119.17 69.11 
Other payables-Relate parties 12.64 12.10 14.97 12.31 - - - - - - - - 

Retention payables - - - - - - - - - - 11.06 6.41 
Assets payable-Other parties 0.60 0.57 0.54 0.44 0.44 0.38 0.60 0.59 3.58 2.71 0.44 0.26 
Cash advance received of contract - - - - - - - - - - 8.47 4.91 
Other current payable             
  - Other payable 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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หนีสิ้น 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 140.61 ลา้นบาท  และ 137.05 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2560 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 9.24  และหน้ีสินไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.64
 งบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2560 และ 2559  เท่ากับ 401.27 ล้านบาท และ 370.40 ล้านบาท ตามล าดับ               
โดยในปี 2560 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 14.62  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 21.44  
 หน้ีสินรวมตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
เงินเบิกเกินบญัชี - MOR MOR - 7.82 - - 12.82    4.97 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - - 3.80 - - 15.00 - - 15.00 

รวม    - 7.82 15.00 - 12.82 19.97 

งบการเงินเฉพาะบริษทั มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน  ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 15 
ลา้นบาท และ 7.82 ลา้นบาท ตามล าดบั  และงบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2560 และ 2559  เท่ากบั 19.97 ลา้นบาท และ 12.82 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ูย้มืมาเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินงานในระยะเวลาอนัสั้น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 ประกอบดว้ย  
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 
 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 72.60 69.49 86.19 70.90 93.77 80.43 78.03 77.14 100.11 75.84 119.17 69.11 
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.64 12.10 14.97 12.31 - - - - - - - - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - - - - - - - 11.06 6.41 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย-์กิจการอ่ืน 0.60 0.57 0.54 0.44 0.44 0.38 0.60 0.59 3.58 2.71 0.44 0.26 
เงินสดรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง - - - - - - - - - - 8.47 4.91 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน             

-เจา้หน้ีอ่ืน 4.73 4.53 5.31 4.37 4.32 3.71 6.66 6.58 7.46 5.65 5.47 3.17 
-ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 0.66 0.63 0.62 0.51 1.06 0.91 0.71 0.70 0.68 0.52 1.12 0.65 
-เจา้หน้ีกรมสรรพากร 0.52 0.50 0.92 0.76 1.41 1.21 0.71 0.70 1.42 1.08 3.24 1.88 
-ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนด - - - - - - - - 3.53 2.67 4.89 2.84 
-ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 10.98 10.51 11.27 9.27 14.41 12.36 12.63 12.49 13.02 9.86 16.94 9.82 
-ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0.36 0.34 0.91 0.75 0.34 0.29 0.44 0.43 1.37 1.04 0.82 0.48 
-อ่ืน 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 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 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) 

 
Separate financial statement Consolidated financial statement 

 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Balance at beginning 286.15 179.99 - 286.15 179.99 88.17 
Additional Borrow during the year - - - - - - 
Increase Borrow from investment in subsidiaries1) - - - - 105.28 - 
Increase Finance lease liabilities1) - - - - 0.57 - 
Increase Finance lease liabilities during the year  - - - - - 1.87 
Less  Repayment during the year (106.16) (179.99) - (106.16)   (197.67) (2.91) 
Total 179.99 - - 179.99 88.17 87.13 
Less Current portion of long-term liabilities       
Less – Long-term  (110.90) - - (110.90) (87.60)    (8.10) 
Less – Finance lease liabilities     (0.26) (0.37) 
Totla Current portion of long-term loans (110.90) - - (110.90) (87.86)    (8.47) 
Balance at year end 69.09 - -    69.09 0.31 78.66 
1) 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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 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน จ านวนส่วนใหญ่ เป็นเจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน ตามงบการเงินเฉพาะ
บริษทั ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 93.77 ลา้นบาท และ 86.19 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 7.58  
ลา้นบาท  ซ่ึงผนัแปรตามปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบ และการจา้งชุบช้ินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ผนัแปรไปตามยอดค าสั่งซ้ือของ
ลูกคา้ของปี 2560  และตามงบการเงินรวม เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 119.17 ลา้นบาท และ 
100.11 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจากปี 2559  จ านวน 19.06 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัยอดรายไดข้องกลุ่มบริษทัท่ีเติบโต
ข้ึน โดยเฉพาะบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจก่อสร้าง ซ่ึงไดรั้บงานให้บริการก่อสร้างกบัลูกคา้เพ่ิมข้ึน ท าให้มียอดเจา้หน้ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน และเงินสดรับล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง เพ่ิมข้ึนทั้งจ านวน (เจา้หน้ี
เงินประกนัผลงาน มีก าหนดระยะเวลาประกนัตามสัญญาไม่เกินหน่ึงปี)  

งบการเงินเฉพาะกิจการเจา้หน้ีการคา้ ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่าวตัถุดิบ เช่น เหลก็ อลูมิเนียม  และค่าชุบช้ินงาน เป็น
ตน้ ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือ (Credit Term) ประมาณ 30-90 วนั  
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ณ ส้ินปี 2560 และ  2559  มีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั  45 วนั และ 44 วนั  ตามล าดบั 
และตามงบการเงินรวม ณ ส้ินปี 2560 และ  2559  มีระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 40 วนั และ 41 วนั ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วง
ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากเจา้หน้ีการคา้ 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
ตามงบการเงินรวม เงินกูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 

เท่ากบั 72.67 ลา้นบาท และ 79.15 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งจ านวนเป็นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะ
สั้นกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย และมีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม โดยมีวตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น ขอ้ 12 
รายการระหวา่งกนั หวัขอ้ 12.2 ลกัษณะรายการระหวา่งกนั ขอ้ 6 และ 7) 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
  รายการเคล่ือนไหวเงินกูย้มืระยะยาว ส าหรับปี  

    (หน่วย : ล้านบาท) 

 
งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 

 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

เงินกูย้มืระยะยาว ตน้ปี 286.15 179.99 - 286.15 179.99 88.17 
บวก กูเ้พิ่ม - - - - - - 
บวก เงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มข้ึนจากการลงทุนของบริษทัยอ่ย1) - - - - 105.28 - 
บวก หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน1) - - - - 0.57 - 
บวก หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพิ่มระหวา่งงวด - - - - - 1.87 
หกั จ่ายช าระหน้ี (106.16) (179.99) - (106.16) (197.67) (2.91) 
รวม 179.99 - - 179.99 88.17 87.13 
หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี       
หกั –  เงินกูย้มืระยะยาว (110.90) - - (110.90) (87.60)    (8.10) 
หกั – หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     (0.26) (0.37) 
รวมส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี (110.90) - - (110.90) (87.86)    (8.47) 
เงินกูย้มืระยะยาว ปลายปี 69.09 - - 69.09 0.31 78.66 

1) ปี 2559 เพิ่มข้ึนเน่ืองจาก เอทู ลงทุนในชลกิจ ท าใหบ้ริษทัตอ้งน างบการเงินของชลกิจมาจดัท างบการเงินรวมของบริษทั 
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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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งบการเงินเฉพาะบริษัท  เงินกู้ยืมระยะยาวทั้ งจ านวน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการกูย้ืม เพ่ือจ่ายช าระหน้ีเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร ในช่วงปี 2554 – 2555 ซ่ึงเป็นช่วงขยายกิจการ  และในปี 
2556 บริษทัไดกู้เ้งินยมืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน อีกจ านวน 30 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคก์ารกูม้าเพ่ือปรับปรุง
อาคารโรงงาน และบริษทัไดท้ยอยจ่ายช าระคืนเงินตน้ตามสัญญาตั้งแต่ปี 2554 และในระหวา่งปี 2559 เน่ืองจากบริษทัมี
สภาพคล่องเหลือจากการด าเนินงานค่อนขา้งมาก  จึงไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนก่อนก าหนด ท าให้ปลายปี 2559 
บริษทัไม่มีภาระหน้ีสินเงินกูย้ืมระยะยาว  และในปี 2560 บริษทัไม่ไดก่้อภาระหน้ีใดเพ่ิมเติม  ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาท่ี
บริษัทมีเงินให้กู ้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน บริษัทไม่เคยผิดนัดช าระหน้ีกับสถาบันการเงิน  และด ารงรักษา
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาธนาคาร 

งบการเงินรวม ส าหรับ ปี 2559  เงินกูย้มืระยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเอทูเขา้ไปลงทุนในชลกิจ ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบ ในสัดส่วนร้อยละ 53.33 ท าให้ชลกิจมีฐานะกลายเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  โดยชลกิจกูย้มืเงิน
จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง  มีวตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเพ่ือลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าของบ่อเก็บน ้ า และสร้าง
อาคารโรงสูบน ้ า   ในระหวา่งปี  2559 ชลกิจไดข้อปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยชลกิจจะจ่ายช าระ
คืนเงินตน้ให้แก่สถาบนัการเงินเป็นระยะเวลา 8 ปี  ท าให้เงินกูย้มืระยะยาว ปี 2559 ถูกจดัประเภทไวใ้นส่วนของหน้ีสิน
ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   ต่อในระหวา่งปี 2560 สถาบนัการเงินไดอ้นุมติัแผนปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ี
ชลกิจไดแ้จง้ไวต่้อธนาคาร โดยชลกิจจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธนัวาคม 2567 อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้เอทู ค  ้าประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมระหวา่งกนั (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น  
ขอ้ 12 รายการระหว่างกนั หัวขอ้ 12.2 ลกัษณะรายการระหว่างกนั ขอ้ 2) ตามงบการเงินรวม เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจึงลดลง  

โดยภายใตส้ัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว ชลกิจจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน หรือจดัตั้งนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือด าเนินงานแทน หรือ

ร่วมกบันิติบุคคลอ่ืนดว้ยประการใดๆ ก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจาก
ธนาคารก่อน 

2. ไม่จ่ายเงินปันผลไม่วา่เฉพาะกาลหรือประจ าปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่
ผูถื้อหุ้นไม่วา่รายใดรายหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บความ
ยนิยอมล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากธนาคารก่อน  

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของงบการเงินเฉพาะบริษทั  ปี 2560 และ 2559  เท่ากบั 0.11 เท่า และ 
0.12 เท่า  ตามล าดบั โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2559  เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินทั้งจ านวนก่อนครบสัญญา และไม่ไดก่้อภาระหน้ีสินระยะยาวอ่ืน และตามงบการเงินรวม ปี 2560  และ 2559 
เท่ากบั 0.22 เท่า และ 0.21 เท่า เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 
ปี 2560 และ ปี 2559 งบการเงินรวม  เท่ากบั 38.24 ลา้นบาท และ 39.41 ลา้นบาท ตามล าดบั จ านวนส่วนใหญ่

มาจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัท่ีลงทุนในชลกิจ  (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
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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 

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. 

 

 

 

Opreating  
for year 

Approval by 
Total Share 

(Million share) 
Par value 

(Baht per share) 
Dividend Paid 
(Million Baht) 

Dividend Paid per share 
(per share) Paid date 

2015 AGM of 2016 
On 23 April 2016 

660 1.00 - - - 

2016 AGM of 2017 
On 22 April 2017 

660 1.00 - - - 

2017 Board of Director of 2018 
On 26 February 2018 

660 1.00 - - - 
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ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ปี 2560 และ ปี 2559 งบการเงินเฉพาะบริษทั เท่ากับ 9.02 ลา้นบาท และ 7.65 ลา้นบาท ตามล าดับ และ          

งบการเงินรวม เท่ากบั 10.68 ลา้นบาท และ 8.37 ลา้นบาท ตามล าดบั  (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
โดยในระหวา่งปี 2560 จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานตามนโยบายของบริษทัให้กบัพนกังาน 

งบการเงินเฉพาะบริษทั จ านวน 0.86 ลา้นบาท  และงบการเงินรวม จ านวน 0.99 ลา้นบาท   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 1,282.30 ลา้นบาท  และ 1,180.70  ลา้น
บาท ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจ านวน 101.60 ลา้นบาท  โดยเพ่ิมข้ึนจากผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีปรับตวัดีข้ึน  

งบการเงินรวม ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี  2560 และ 2559 เท่ากบั 1,470.61 ลา้นบาท และ  1,335.75 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพ่ิมข้ึนจ านวน 134.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากผลประกอบการรวมของกลุ่มบริษทัท่ีดีข้ึน  

รายละเอยีดการเพิม่ทุน 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีกจ านวน 329.99 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจ านวน 329.99 ลา้นหุน้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 ท าให้
บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 660 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 660 ลา้นหุน้ 

ส ารองตามกฎหมาย 
บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 – 2560  สรุปดงันี ้

 ทั้งน้ีผลการด าเนินงานปี 2558 – 2560 บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลเน่ืองจาก ปี 2558 บริษทัมีผลการด าเนินงาน
ขาดทุน ในปี 2559 และ 2560 บริษทัมีผลการด าเนินงานเป็นก าไร แต่บริษทัยงัมีความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียน จึงท าให้
บริษทังดจ่ายเงินปันผล 

ผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

อนุมติัโดย 
จ านวนหุน้ 
(ลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ 
(บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลจ่าย
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้) 

วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล 

2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2559 
เม่ือวนัท่ี 23 เม.ย. 2559 

660 1.00 - - - 

2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2560 
เม่ือวนัท่ี 22 เม.ย. 2560 

660 1.00 - - - 

2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 2/2561 
เม่ือวนัท่ี 26 ก.พ. 2561 

660 1.00 - - - 
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Liquidity 
Cash flows : 
 Separate financial statement Consolidated financial statement 
(Unit : Million Baht) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Profit from operations before Tax(expense)  (13.24) 43.13 102.48   (5.43) 31.90 152.09 
Total Adjustmented to reconcile profit (loss) 138.74 105.44 114.96    154.02 105.44 109.40 
Change of operating assets and liabilities   (11.90)    (7.37)     (0.79) (14.01)   (17.52)   (26.72) 
Net cash flow provided by (used in) operating activities 113.60 141.21 216.65 134.58 119.82 234.77 
Net cash flow provided by (used in) investing activities (179.81) (75.59) (202.22) (203.79)   (18.69)   (51.02) 
Net cash flow provided by (used in) financing activities 223.24 (172.17)     7.18 223.24 (206.45)     (5.55) 

Net Increase(decrease) in cash and cash equivalents 157.03 (106.55)   21.61 154.03 (105.32) 178.20 

Cash and Cash equivalents at beginning of year 70.74 227.77 121.22   92.95 246.98 141.73 
Cash and cash equivalents of the subsidiary at the      
        acquisition date 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     
0.07 

 
- 

Cash and cash equivalents at ending of period 227.77 121.22 142.83 246.98 141.73 319.93 
 

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 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

หนา้ 140 

สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด : 
 งบการเงนิเเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ลา้นบาท)      2558      2559     2560 2558 2559 2560 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (13.24) 43.13 102.48   (5.43) 31.90 152.09 
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) 138.74 105.44 114.96    154.02 105.44 109.40 
รายการอ่ืนๆ จากการด าเนินงาน   (11.90)    (7.37)     (0.79) (14.01)   (17.52)   (26.72) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 113.60 141.21 216.65 134.58 119.82 234.77 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (179.81) (75.59) (202.22) (203.79)   (18.69)   (51.02) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 223.24 (172.17)     7.18 223.24 (206.45)     (5.55) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) สุทธิ 157.03 (106.55)   21.61 154.03 (105.32) 178.20 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 70.74 227.77 121.22   92.95 246.98 141.73 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ - - - -     0.07 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 227.77 121.22 142.83 246.98 141.73 319.93 
 

งบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2560 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 216.65 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัสามารถรักษายอดค าสั่งซ้ือของลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บริหารจดัการลูกหน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ไม่มี
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  การจ่ายช าระเงินให้กบัเจา้หน้ีการคา้ สามารถขอเครดิตเทอมไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบกบัในปี 
2559 บริษทัไดจ่้ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวครบก่อนก าหนดในสัญญา ท าใหใ้นปี 2560 บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายลดนอ้ยลง
จึงท าใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหมุนเวยีนอยา่งเพียงพอ 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 202.22 ลา้นบาท  เน่ืองจากในระหวา่งปี 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิม
ทุนจดทะเบียน   โดยเอทู ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน  จ านวน 2 คร้ัง  รวมเป็นเงินเพ่ิมทุนอีก จ านวน  220 ลา้นบาท  และพีทู
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน อีกจ านวน 110 ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระหน้ีจากเงินให้บริษทัยอ่ยกูย้มืเงิน จ านวน 165 ลา้น
บาท  และส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นส าหรับใชท้ดแทนเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีเส่ือมสภาพตาม
การใชง้าน และปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  จ านวน 7.18 ลา้นบาท  เน่ืองมาจากในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดจ่้าย
ช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชี  จ านวน 7.82 ลา้นบาท  และท าสัญญาเงินกูย้ืมเงินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน อีกจ านวน 15 
ลา้นบาท เพ่ือใชห้มุนเวยีนในการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาอนัสั้น 
 ดงันั้นเม่ือพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 
2560 เป็นบวกเท่ากบั 142.83 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทั 

ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 234.77 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2559  เน่ืองจากกลุ่มบริษทั  มีรายไดจ้ากการด าเนินงาน และรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างดีข้ึน บริษทัยอ่ยสามารถ
หาลูกคา้และงานโครงการก่อสร้างทดแทนงานก่อสร้างโครงการท่ีไดส้ร้างเสร็จแลว้ไดอ้ย่างเหมาะสม  การบริหาร
จดัการลูกหน้ีการคา้  และเจา้หน้ีการคา้ มีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นภาระหน้ีเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน มีสัดส่วนท่ีไม่มาก
ท าใหภ้าระดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวนอ้ย  ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องคงเหลือเพียงพอต่อการด าเนินงาน   
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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 
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เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 51.02 ลา้นบาท  เงินสดส่วนใหญ่ใชล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์น  และ
ปรับปรุงทรัพยสิ์น เพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน  โดยบริษทัใชซ้ื้อเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้ดแทนทรัพยสิ์นเดิมท่ี
เส่ือมสภาพตามการใชง้าน  และปรับปรุงเคร่ืองจกัรอตัโนมติัใหมี้ศกัยภาพและประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  นอกจากนั้นบริษทั
ยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาและก่อสร้างไดล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์นท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการขยาย
ธุรกิจ  และบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบ  มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณบ่อเก็บน ้ าและท่อส่งน ้ าดิบเพ่ือ
รองรับการส่งน ้าดิบใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  จ านวน 5.55 ลา้นบาท  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืสถาบนั
การเงิน และเงินกูย้มืกรรมการ และจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน   
 ดงันั้นเม่ือพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 
2560 กลุ่มบริษทัมีเงินสดเหลือเพียงพอต่อการด าเนินงานปกติ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : 
งบการเงินเฉพาะบริษทัในปี 2560 และ 2559 มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 3.15 เท่า และ 4.19 เท่า ตามล าดบั  

จะเห็นไดว้า่งบการเงินเฉพาะบริษทั หากเปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษทัมีสภาพคล่องลดลง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยอยูใ่นช่วง
ขยายกิจการ บริษทัจึงน าเงินท่ีไดจ้ากการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ไปลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นผลใหมี้สภาพคล่องท่ีดีข้ึน  

งบการเงินรวมในปี 2560 และ 2559  มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 2.70 เท่า และ 1.50 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัมีสภาพคล่องท่ีดีข้ึน เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน  และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และ
ให้บริการงานก่อสร้างในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2560  จึงท าให้มีลูกหน้ีการคา้ยงัไม่ครบก าหนดช าระเงินค่อนขา้งมาก 
เป็นผลใหมี้สภาพคล่องท่ีดีข้ึน 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) งบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 41 วนั และ 37 วนั 
ตามล าดับ และตามงบการเงินรวม ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 48 วนั และ 43 วนั ตามล าดับ  โดยภาพรวมแลว้           
งบการเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม มีระยะเวลาการขายสินคา้ท่ีชา้ลงจากปี 2559 เพียงเลก็นอ้ย  
 วงจรเงินสด งบการเงินเฉพาะบริษทั ในปี 2560 และ 2559 เท่ากบั  60 วนั และ 54 วนั ตามล าดบั  และตาม    
งบการเงินรวม ปี 2560 และ 2559  เท่ากบั 77 วนั และ 67 วนั ตามล าดบั โดยปี 2560 ภาพรวมวงจรการหาเงินสดมา
หมุนเวียนมีระยะเวลาชา้ลงเล็กนอ้ย  เน่ืองจากเครดิตเทอมของลูกหน้ีการคา้มีระยะเวลาเฉล่ีย 30 – 90 วนั  ซ่ึงยอดขาย
เพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ของปี 2560 จะทยอยรับช าระหน้ีในช่วงตน้ปี 2561 จึงท าให้มียอดลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน  และส่วน
หน่ึงมาจากเจา้หน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีเครดิตเทอม อยู่ในช่วง 60 วนั ซ่ึงเร็วกว่าการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี  จึงส่งผลให้
ภาพรวมวงจรเงินสดหมุนชา้ลง   

อัตราส่วนท่ีส าคัญอ่ืนๆ : 
  อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของงบการเงินเฉพาะบริษทั  ปี 2560 และ 2559 จ านวน 834.27 
เท่า และ 27.79  เท่า ตามล าดบั และตามงบการเงินรวม ปี 2560 และ 2559  จ านวน 44.37 เท่าและ 9.29 เท่า ตามล าดบั โดย
ภาพรวมแลว้ดีข้ึนจากปี 2559  เน่ืองจากปี 2560 บริษทัมีผลการด าเนินงานดีข้ึน  ประกอบกบับริษทัมีภาระหน้ีสินนอ้ย 
โดยมีหน้ีสินรวม คิดเป็นร้อยละ 10 ของสินทรัพยร์วม โดยหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ ซ่ึงไม่มีภาระดอกเบ้ีย จึงท า
ใหค้วามสามารถในการช าระดอกเบ้ียดีข้ึน   
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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 

 

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

 

 
 

  Separate 

  December 31, 2016 December 31, 2017 

 Currency  
(Unit) 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Bank overdrafts Million Baht      95.00         7.82       87.18  32.00 - 32.00 
Trust receipts and letters of credit Million Baht      90.00         0.49       89.51  40.00 1.76 38.24 
Short-term borrowings Million Baht    178.00             -       178.00  120.00 15.00 105.00 
Long-term borrowings* Million Baht    510.00     510.00             -    - - - 
Forward contract Million Baht      40.00             -         40.00  - - - 
Letter of guarantee Million Baht        6.00         4.23         1.77  16.00 14.25 1.75 
Forward contract (USD) Million USD        1.24             -           1.24  1.24 - 1.24 

  Consolidated 

  December 31, 2016 December 31, 2017 

 Currency 
(Unit) 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Bank overdrafts Million Baht 100.00 12.82 87.18 37.00 4.97 32.03 
Trust receipts and letters of credit Million Baht 90.00 0.49 89.51 40.00 1.76 38.24 
Short-term borrowings Million Baht 190.00 - 190.00 120.00 15.00 105.00 

Long-term borrowings Million Baht 720.00 720.00 - 
 

210.00 210.00 - 
Forward contract Million Baht 40.00 - 40.00 - - - 
Letter of guarantee  Million Baht 15.56 8.43 7.13 128.49 121.37 7.12 
Forward contract (USD) Million USD 1.24 - 1.24 1.24 - 1.24 
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของงบการเงินเฉพาะบริษทั  ปี 2560 และ 2559  เท่ากบัร้อยละ 7.48  และ     
ร้อยละ 3.14  ตามล าดบั และตามงบการเงินรวม ปี 2560 และ 2559 เท่ากบัร้อยละ 7.61 และร้อยละ1.67  ตามล าดบั โดย
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากปี 2559  เน่ืองจากในปี 2560  กลุ่มบริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน อนั
เน่ืองมาจากบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย เพ่ือใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถด าเนินธุรกิจขยายไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีสามารถสร้าง
มูลค่ารายไดใ้หก้ลุ่มธุรกิจได ้โดยบริษทัยอ่ยมีศกัยภาพในการหาลูกคา้ สามารถหางานโครงการก่อสร้างเพ่ือสร้างรายได้
ใหก้บักลุ่มบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงท าใหอ้ตัราผลตอบแทนดีข้ึน     

หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

1.1 ภาระผูกพนัและวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 

*ในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนแลว้ก่อนครบก าหนดสัญญา 

 

  

 

 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท      95.00         7.82       87.18  32.00 - 32.00 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท      90.00         0.49       89.51  40.00 1.76 38.24 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลา้นบาท    178.00             -       178.00  120.00 15.00 105.00 
วงเงินกูย้มืระยะยาว* ลา้นบาท    510.00     510.00             -    - - - 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ลา้นบาท      40.00             -         40.00  - - - 
วงเงินหนงัสือค ้าประกนั ลา้นบาท        6.00         4.23         1.77  16.00 14.25 1.75 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ        1.24             -           1.24  1.24 - 1.24 

  งบการเงินรวม 

  31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท  100.00        12.82        87.18  37.00 4.97 32.03 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท  90.00          0.49        89.51  40.00 1.76 38.24 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลา้นบาท  190.00              -        190.00  120.00 15.00 105.00 
วงเงินกูย้มืระยะยาว ลา้นบาท  720.00      720.00              -       210.00 210.00 - 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ลา้นบาท  40.00              -          40.00  - - - 
วงเงินหนงัสือค ้าประกนั ลา้นบาท  15.56          8.43          7.13  128.49 121.37 7.12 
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  1.24              -            1.24  1.24 - 1.24 
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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-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) 
 Separate  Consolidated 
 December  31, 
 2016  2017  2016  2017 
Due within one year 3.83   3.96  10.61   13.83 
Due over one year but not later than five years     2.84   2.86       10.39   10.69 
Total 6.67   6.82  21.00   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) 
  Contractor 

amount  
 Consolidated 

  Contract Amount  Payment  Outstanding 
Construction agreement  6  148.54  (124.90)  23.64 

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

บริษทั ค ้าประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั1)  

บริษทัยอ่ย ค ้าประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย  ส าหรับวงเงินหนงัสือค ้าประกนั จ านวน 
100.05 ลา้นบาท ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ร่วมค ้าประกนัโดย บริษทั และบริษทั แอ็ดวานซ์ เว็บ 
สตูดิโอ จ ากดั  (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัราร้อยละ 22.12) โดยบริษทัแอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ากดั ได้
น าหุน้สามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 25.50 ลา้นหุน้ ร่วมค ้าประกนั1) 

1)ทั้งน้ีเพ่ือความจ าเป็นของการค ้าประกนัดงักล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางดา้นการเงิน
ใหก้บับริษทัยอ่ย เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ทางธุรกิจ สามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้

1.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละ
บริการอ่ืนๆ โดยสัญญามีอายุตั้ งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 
 2559  2560  2559  2560 
จะครบก าหนดภายใน 1 ปี 3.83   3.96  10.61   13.83 
จะครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี     2.84   2.86       10.39   10.69 
รวม 6.67   6.82  21.00   24.52 

ภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน ตามงบการเงินเฉพาะ  จ านวนส่วนใหญ่ เป็นสัญญาจา้งท่ีปรึกษา
และสัญญาเช่าซ้ือรถยนต ์  และงบการเงินรวม  จ านวนส่วนใหญ่ เป็นสัญญาเช่าซ้ือรถยนต ์ สัญญาเช่าพ้ืนท่ี 
สัญญาเช่าบา้นพกัพนกังาน   ทั้งน้ีเป็นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ 

1.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาวา่จา้งก่อสร้างท่ีส าคญั ดงัน้ี 

    (หน่วย : ลา้นบาท) 
  จ านวนผูรั้บเหมา 

(ราย) 
 งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามสัญญา  จ่ายช าระ  คงเหลือ 
สัญญาก่อสร้าง  6  148.54  (124.90)  23.64 

 
 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บเหมา 
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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 

Contract revenues 195.00   2,300.90 

Costs incurred to date      11.21   208.37 

Profit (loss) recognized to date          4.30   61.29 

Cost and profit or loss recognized to date 15.51   269.65 

Less Progress billings to date (9.81)  (239.08) 

         Unbilled construction revenues (Note 7) (5.70)  (30.57) 

Unearned construction revenues                             -     - 

Costs of construction contracts incurred during the year 11.21   197.16 

Loss on construction contract cancellation                            -     - 

Costs of  contracts incurred recognized as expense during the year (11.21)  (192.83) 

Costs of  contracts related to activities in the future which recognized as assets (Inventory)                             -     4.33 

Unbilled construction revenues at the beginning of the year                             -     5.70 

Unearned construction revenues at the beginning of the year                         -     - 

Revenues from contracts recognized as revenues during the year 15.51   254.14 

Progress billings during the year (9.81)  (229.27) 

Doubtful accounts recorded during the year                             -     - 

Unearned construction revenues at the ending of year                             -     - 

Unbilled construction revenues  5.70  30.57 

 (Unit : Million Baht) 

 Consolidated 

 For the years ended December 31, 

 2016  2017 
Revenues from contracts recognized as revenues   15.51  254.14 
Costs of construction contracts incurred and recognized as expenses (11.21)  (197.16) 

Profit recognized during the year 4.30  56.98 

The number of projects provided to the subsidiary’s construction is as follows:                                                       (Unit : Million Baht)         
No. Description Project Project Value Revenue Booked Balance 
1 Construction projects completed in 2017 6 48.60 48.60 - 
2 Projects under construction 3 256.50 221.05 35.45 
3 Projects whose contracts have been signed but 

construction  not yet started 
4 1,995.80 - 1,995.80 

 Total  2,300.90 269.65 2,031.25 
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2. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  

ขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 
 2559  2560 

มูลค่างานตามสญัญา 195.00   2,300.90 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั      11.21   208.37 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั          4.30   61.29 
ตน้ทุนและก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 15.51   269.65 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (9.81)  (239.08) 
          มูลค่างานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ (หมายเหตุ 7) (5.70)  (30.57) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง                            -     - 

ตน้ทุนก่อสร้างตามสญัญาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 11.21   197.16 
ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาก่อสร้าง                            -     - 

     ตน้ทุนก่อสร้างตามสญัญาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี (11.21)  (192.83) 
 ตน้ทุนก่อสร้างตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย(์สินคา้คงเหลือ)                             -     4.33 

มูลค่าของงานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ ณ ตน้ปี                             -     5.70 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ตน้ปี                          -     - 
รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี 15.51   254.14 
เงินงวดท่ีเรียกเกบ็แลว้จากลูกคา้ในระหวา่งปี (9.81)  (229.27) 
หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพิ่มในระหวา่งปี                             -     - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ส้ินปี                             -     - 
มูลค่าของงานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็  5.70   30.57 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559  2560 
รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายได ้ 15.51  254.14 
ตน้ทุนตามสญัญาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (11.21)  (197.16) 

ก าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 4.30  56.98 
 

ทั้งน้ีจ านวนโครงการงานใหบ้ริการก่อสร้างของบริษทัยอ่ย แบ่งเป็น                                         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 รายละเอียด โครงการ มูลค่าโครงการ รับรู้รายไดแ้ลว้ คงเหลือ 
1 งานท่ีด าเนินการก่อสร้างเสร็จส้ินแลว้ในปี 2560 6 48.60 48.60 - 
2 งานท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน  3 256.50 221.05 35.45 
3 งานท่ีลงนามในสญัญาแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้าง 4 1,995.80 - 1,995.80 
 รวม  2,300.90 269.65 2,031.25 
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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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ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
1.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือในประเทศ และสั่งซ้ือโดยตรงจาก
ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ซ่ึงก าหนดราคาขายเป็นสกุลเงินบาท  จึงท าให้บริษทัมีความเส่ียงจาก
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งนอ้ย ปี 2560 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
น าเขา้วตัถุดิบ จากต่างประเทศเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 27.34 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.77 ของ
มูลค่าการสั่งซ้ือทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าประมาณ 0.01 ลา้นยูโร  และ 0.06 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และปี 2560 บริษทัซ้ือ
เคร่ืองมืออุปกรณ์จากต่างประเทศ  เป็นจ านวนรวมประมาณ 0.20 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ  0.01 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายช้ินส่วนต่างประเทศ บริษทัไดรั้บช าระค่าสินคา้บางส่วนเป็นเงินบาท และบางส่วน
ไดรั้บช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากรายได้
จากการขายช้ินส่วนไปต่างประเทศ เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 164 ลา้นบาท (เฉพาะยอดขายท่ีรับช าระเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของมูลค่ารายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษทั แบ่งเป็นมูลค่าประมาณ 
4.21 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และมูลค่าประมาณ 0.58 ลา้นยูโร  บริษทัใชเ้งินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บจากการขายเพ่ือจ่าย
ช าระค่าซ้ือวตัถุดิบ และอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกลุเดียวกนั 

 

2.  ความเส่ียงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว 
ในการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสาหกรรมน้ีจะไม่มีการท าสัญญา

ระยะยาวในการให้บริการกบัลูกคา้ แต่จะเป็นการท าสัญญาระยะสั้นอายปุระมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการท าสัญญาใน
การใหบ้ริการกไ็ดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสั่งซ้ือเท่านั้นข้ึนอยูก่บันโยบายในการท าสัญญาของลูกคา้แต่ละราย 
เม่ือครบอายุสัญญาหรือถึงก าหนดเวลาท่ีลูกคา้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ์ ลูกคา้ก็จะจดัให้มีการคดัเลือกผูผ้ลิตและผู ้
จดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์รายใหม่   ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้หากบริษทัไม่ไดรั้บคดัเลือกให้เป็น
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

อยา่งไรกต็าม โดยปกติผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ
และเคร่ืองท าความเยน็ มกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ระกอบการเน่ืองจากการ
สรรหาผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีผูป้ระกอบการก าหนดโดยสามารถจดัส่ง
ไดต้ามก าหนดเวลาและมีความสามารถในการเพ่ิมก าลงัการผลิตในช่วงท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมสูงกว่าปกตินั้น จะตอ้งมี
ขั้นตอนและใชเ้วลานาน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้และมีความเส่ียงดา้นคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ มกัจะสรรหา
และคดัเลือกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหก้บัผูป้ระกอบการจ านวนจ ากดัเพียง  1 – 3 รายต่อการผลิตช้ินส่วน
ใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือให้ได้รับการคดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กับผูป้ระกอบการนั้นมีช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวอาจมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบและความซบัซอ้นของ
การผลิตช้ินส่วนในแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงันั้น หากบริษทัไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูป้ระกอบการรายใดๆ 
แลว้ ความเส่ียงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลง
ผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดจนกวา่จะหมดรุ่นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกวา่นั้นตามแต่รูปแบบ
และลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นแต่ละอุตสาหกรรม 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 146 

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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ดงันั้นจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจัดหาช้ินส่วนท่ีมีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกคา้มีความเช่ือมั่นในการ
ด าเนินงานและช้ินงานของบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีจะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ต่อไป รวมทั้ง
เสนอช้ินงานใหม่ใหบ้ริษทัเสนอราคาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
  บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจรับเหมาตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน 
และด าเนินการ ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการโครงการ (Project 
Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากเอทูสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไปยอ่ม ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เอทูได้
ตระหนกัถึงความเส่ียงดา้นน้ีดี ท่ีผา่นมาบริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง  ส่งบุคลากรเขา้ ร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถ
แข่งขนักบัตลาดได ้ เพ่ือรักษา บุคลากรใหท้ างานกบับริษทั 

4. ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา 
  บริษัทย่อยมีความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการช าระเงินตาม
ความส าเร็จของงาน ซ่ึง อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลการด าเนินงานของบริษทัได ้อยา่งไรกต็ามบริษทัมีนโยบายใน
การป้องกนัความเส่ียง ดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหาขอ้มูลของลูกคา้อ่ืน
เพ่ิมเติม หรือมีการเรียกเกบ็ เงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงานรวมถึงการเรียกเกบ็เงินตามผลงานท่ีท าเสร็จ 

5. ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบมีความเส่ียงจากสภาพอากาศ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ท าใหฝ้นไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยงัมีปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ท่ีท าใหป้ริมาณ
ฝนท่ีตกนอ้ยกวา่ปกติ อยา่งไรกต็ามปัจจุบนัปริมาตรเกบ็กกัจะมีความจุคิดเป็น 2 เท่าของปริมาณน ้าขายต่อปี ในช่วง 3 ปี
แรก ซ่ึงจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมาณน ้าขายท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ60ของความจุบ่อ ซ่ึง
จะพิจารณาหาหาแหล่งส ารองน ้าดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จากบ่อขา้งเคียง 

6. ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมีปนเป้ือนมากบัน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการไดรั้บสารเคมีปนเป้ือนมากบัน ้ า  ซ่ึงมีผล

ท าใหน้ ้าผวิดินดอ้ยคุณภาพ อนัเน่ืองมาจากการท ากิจการในพ้ืนท่ีเหนือน ้า เช่น การปล่อยน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 
ฟาร์มปศุสัตว ์และ การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร เป็นตน้  บริษทัยอ่ยมีมาตรการรองรับความเส่ียง คือ จดัเตรียม
เคร่ืองมือวดัคุณภาพน ้ าในล ารางเพ่ือเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวงัชุมชนและ
แหล่งกิจการตน้น ้าท่ีอาจปล่อยน ้ าเสียลงล าราง โดยการเขา้ไปท าความเขา้ใจและมีการประสานกนัในกรณีท่ีอาจจะมีเหตุ
ใหน้ ้าเสียเขา้มาเจือปนในล าน ้าได ้
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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 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน โดยมี  
ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ุดมศิลป์  ศรีแสงนาม  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  นายณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร    
และ นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
3 ปี ซ่ึงจะครบวาระในปี 2562 
 ในรอบปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีผ่านการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของบริษทั รวม 4 คร้ัง โดยไม่มีฝ่าย
บริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย  และมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง  และไดร้ายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากผูต้รวจสอบภายใน และสอบทานงบการเงินจากผูส้อบบญัชี รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกไตรมาส ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2560 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผูส้อบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัและเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในท่ีไดต้รวจสอบตาม
แผนงานประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญัของบริษทั และสอบทานผลประเมินระบบความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

3. พิจารณาสอบทานใหบ้ริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลทางการด าเนินงานและสอบทาน และใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การตกลงเขา้ท ารายการของบริษทัมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเช่ือถือ 
ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังาน และคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี และได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติัเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผลการประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎบตัร และภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี ความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายของคณะกรรมการบริษทั  
โดยไดป้ฏิบติังานอยา่งรอบคอบ ดว้ยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีขอ้จ ากดั และเง่ือนไขในการก ากบัดูแล
กิจการ เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารจดัการเป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใส ชดัเจน เช่ือถือได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัมีการจดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่ง
ถูกตอ้ง และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้และไม่พบว่ามี
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดและการทุจริตใดๆ ของบริษทั รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพ
และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง                                     

                                                                 
 

     ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ุดมศิลป์  ศรีแสงนาม 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        26 กมุภาพนัธ์ 2561 
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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 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 
 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ขอ้มูลในงบการเงินของบริษทั 
ดงักล่าว ถูกตอ้ง ครบถว้น และไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ แสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงและสมเหตุสมผล อีกทั้ง
ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นายมนู  เลียวไพโรจน์ )  ( นายอภิชาติ การุณกรสกลุ ) 
ประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้  านวยการ 
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Details on the Head of Internal Auditor (as of December 31, 2017) 
 

Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 
(%) 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

Mrs. Duangduan  Hirunruk Head of Internal 
Audit 

41 - 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 

- - 2003- Present Assistant Manager Internal Audit Asia Precision PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)          

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวตัิการฝึกอบร ม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางดวงเดือน  หิรัญรักษ ์ หวัหนา้ฝ่ายตรวจ 
สอบภายใน 

41 - บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2 )
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

-  หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
   ผูต้รวจสอบภายในรุ่นท่ี 3 (CPAIT) 
สมาคมตรวจสอบภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Program  
Development สมาคมตรวจสอบ
ภายใน 

-  หลกัสูตร Audit Program Report  
สมาคมตรวจสอบภายใน 

- - 2546 - ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY 
FINANCIAL STATEMENT 

DECEMBER 31, 2017 
AND AUDITOR’S REPORT 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงนิ 

ณ วนัที่ 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 ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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Key audit matters Audit procedures respond risk 

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. 
 

 
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. 

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. 
 

 
 
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. 

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 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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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีการค้า ท่ี เ กิดจากการขายสินค้าและ
ให้บริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงาน
ให้บริการรวมจ านวน 293.26 ลา้นบาท  บริษทัพิจารณาแลว้
เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการ
ขายสินคา้และใหบ้ริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเกบ็ 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญัส าหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจากการพิจารณา
ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้น 
ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ
เรียกเก็บหน้ีจากลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่างๆ 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
ขา้พเจา้ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ีผูบ้ริหารใช ้ท า
ความเขา้ใจขั้นตอนการอนุมติัการให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้แต่ละราย 
ทดสอบรายงานอายลูุกหน้ีคงเหลือ และสอบถามพนกังานของบริษทัท่ี
ท าหนา้ท่ีติดตามเรียกช าระหน้ีจากลูกคา้ท่ีคา้งช าระ สอบถามพนกังาน
ของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งมอบงานตามงวดงานเพ่ือ
เรียกเก็บตามสัญญา พิจารณางานท่ีคา้งนานท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึง
สอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบันโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้
แน่ใจวา่การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเพียงพอและไม่เกินกวา่ท่ีควร 
นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้หค้วามส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มูลของกลุ่มกิจการเก่ียวกบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

การด้อยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน า้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของค่าสิทธิ
ตามสัญญาซ้ือขายน ้ า(สุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีเหลือตามสัญญา)ท่ีเกิดจากการซ้ือ
กิจการในส่วนงานธุรกิจขายน ้ าเป็นจ านวน 153.91 ลา้นบาท 
ซ่ึงจ านวนดังกล่าวมีสาระส าคัญต่องบการเงินรวม การ
ประเมินการด้อยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้ าเป็น
ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
จากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลด ซ่ึงท าให้
เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้า  
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 27  และนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั 
 
 

 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและ
แบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใช้โดยการท า
ความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ เช่น การเปรียบเทียบ
ปริมาณน ้าขั้นต ่าและอตัราการก าหนดราคาซ้ือขายกบัสัญญาซ้ือขายน ้ า 
การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีผูบ้ริหารประมาณการแบบจ าลองทางการ
เงินกับระยะเวลาท่ีเหลือตามสัญญาซ้ือขายน ้ า เป็นต้น นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดท้  าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่าย
บริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับ
แหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบ
ประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแส
เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ี
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญภายในส านกังานฯ เพ่ือช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าวโดยการ
เทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามฐานความรู้และประสบการณ์ใน
อดีตของผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 
การวดัมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายไดใ้นงบ
ก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไป
กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้ งหมด 
และบนัทึกตน้ทุนของงานตามสัญญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑ์
สิทธิ  
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจาก ประมาณการตน้ทุน
งานตอ้งใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และตอ้งพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมี
ผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 26 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
ก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ทางกายภาพ
ของงานระหว่างท าในช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบ
รายงานสัดส่วนความส าเร็จทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบ
หลกัฐานการค านวณประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
นอกจากน้ี ขา้พเจ้ายงัไดพิ้จารณาอตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
เปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัอตัราส่วน
งานท่ีท าเสร็จโดยการส ารวจทางกายภาพ 
 
 

เร่ืองอ่ืน 
งบการเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ก่อนปรับปรุง) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ซ่ึงผูส้อบบญัชีดังกล่าวไม่แสดงความเห็น
เน่ืองจากอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั โดยไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินส าหรับปี 2559 ตามรายงานลงวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 
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Other 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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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฎวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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Auditor’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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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ความเส่ียง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนว
ทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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I 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 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดข้ึนขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์

 

 

 

 

 (นายเจษฎา หงัสพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2017

December 31, 2017 December 31, 2016 December 31, 2017 December 31, 2016
Notes (Restated)

Assets
Current assets

Cash and cash equivalents 6 319,928,620.80         141,729,695.76         142,834,924.12         121,218,110.38         
Trade and other current receivables 5, 7 309,687,292.25         247,879,352.26         173,555,851.98         175,065,567.08         
Short-term loans 5 -                                 -                                 -                                 165,000,000.00         
Inventories 8 98,010,066.18           87,828,744.21           87,901,637.25           80,575,507.28           
Other current assets 9 10,000,000.00           7,135,269.98             10,000,000.00           -                                 

Total current assets 737,625,979.23         484,573,062.21         414,292,413.35         541,859,184.74         
Non-current assets

Investments in subsidiaries 10 -                                 -                                 469,999,940.00         139,999,940.00         
Property, plant and equipment 11 961,268,075.31         1,053,594,760.98      537,435,402.74         634,320,696.61         
Goodwill 27 -                                 -                                 -                                 -                                 
Right under the raw water distribution contract 27 153,907,038.72         159,572,328.49         -                                 -                                 
Other intangible assets 12 398,632.36                500,369.91                123,790.25                433,999.24                
Deferred tax assets 13 -                                 5,765,846.15             -                                 -                                 
Other non-current assets 14 18,681,227.80           2,138,647.95             1,059,886.88             1,134,915.26             

Total non-current assets 1,134,254,974.19      1,221,571,953.48      1,008,619,019.87      775,889,551.11         
Total assets 1,871,880,953.42      1,706,145,015.69      1,422,911,433.22      1,317,748,735.85      

Unit: Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 1



31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 319,928,620.80     141,729,695.76     142,834,924.12     121,218,110.38     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 309,687,292.25     247,879,352.26     173,555,851.98     175,065,567.08     
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 5 -                             -                             -                             165,000,000.00     
สินคา้คงเหลือ 8 98,010,066.18       87,828,744.21       87,901,637.25       80,575,507.28       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 10,000,000.00       7,135,269.98         10,000,000.00       -                             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 737,625,979.23     484,573,062.21     414,292,413.35     541,859,184.74     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             469,999,940.00     139,999,940.00     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 961,268,075.31     1,053,594,760.98  537,435,402.74     634,320,696.61     
ค่าความนิยม 27 -                             -                             -                             -                             
สิทธิจากสัญญาขายน ้าดิบ 27 153,907,038.72     159,572,328.49     -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 12 398,632.36            500,369.91            123,790.25            433,999.24            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 -                             5,765,846.15         -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 18,681,227.80       2,138,647.95         1,059,886.88         1,134,915.26         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,134,254,974.19  1,221,571,953.48  1,008,619,019.87  775,889,551.11     
รวมสินทรัพย์ 1,871,880,953.42  1,706,145,015.69  1,422,911,433.22  1,317,748,735.85  

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



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

December 31, 2017 December 31, 2016 December 31, 2017 December 31, 2016
Notes (Restated)

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution 15 19,972,599.48           12,819,131.26           15,000,000.00           7,822,287.05             
Trade and other current payables 5, 16 172,441,417.30         132,005,427.86         116,575,877.86         121,565,219.58         
Current portion of long-term liabilities 17 8,474,445.06             87,863,466.72           -                                 -                                 
Short-term borrowings 5 72,673,625.96           79,147,147.77           -                                 -                                 
Current income tax payable 130,546.23                10,457,561.09           -                                 -                                 

Total current liabilities 273,692,634.03         322,292,734.70         131,575,877.86         129,387,506.63         
Non-current liabilities

Long-term borrowings 17 78,659,505.67           307,858.66                -                                 -                                 
Deferred tax liabilities 13 38,228,857.37           39,409,324.75           -                                 -                                 
Non-current provisions for employee benefit 18 10,674,208.02           8,375,245.59             9,029,187.03             7,656,234.29             
Other non-current liabilities 10,000.00                  5,000.00                    5,000.00                    5,000.00                    

Total non-current liabilities 127,572,571.06         48,097,429.00           9,034,187.03             7,661,234.29             
Total liabilities 401,265,205.09         370,390,163.70         140,610,064.89         137,048,740.92         

Unit: Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 2



31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 19,972,599.48       12,819,131.26       15,000,000.00       7,822,287.05         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 16 172,441,417.30     132,005,427.86     116,575,877.86     121,565,219.58     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 8,474,445.06         87,863,466.72       -                             -                             
เงินกูย้มืระยะสั้น 5 72,673,625.96       79,147,147.77       -                             -                             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 130,546.23            10,457,561.09       -                             -                             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 273,692,634.03     322,292,734.70     131,575,877.86     129,387,506.63     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 17 78,659,505.67       307,858.66            -                             -                             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 38,228,857.37       39,409,324.75       -                             -                             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 10,674,208.02       8,375,245.59         9,029,187.03         7,656,234.29         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,000.00              5,000.00                5,000.00                5,000.00                

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 127,572,571.06     48,097,429.00       9,034,187.03         7,661,234.29         
รวมหน้ีสิน 401,265,205.09     370,390,163.70     140,610,064.89     137,048,740.92     

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



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

December 31, 2017 December 31, 2016 December 31, 2017 December 31, 2016
Notes (Restated)

Shareholders' equity
Share capital

Authorized share capital
Ordinary shares Baht 1 par value 659,999,962 shares 659,999,962.00         659,999,962.00         659,999,962.00         659,999,962.00         

Issued and paid share capital
Ordinary shares Baht 1 par value 659,999,862 shares 659,999,862.00         659,999,862.00         659,999,862.00         659,999,862.00         

Share premium
Share premium on ordinary shares 369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         

Retained earnings
Appropriated
  ส ำรองตำมกฎหมำยLegal reserve 19 47,400,000.00           42,200,000.00           47,400,000.00           42,200,000.00           
Unappropriated 244,114,745.88         102,249,021.18         205,717,649.33         109,316,275.93         

Other components of shareholders' equity -                                 -                                 -                                 -                                 
Total shareholders' equity of the parent company 1,320,698,464.88      1,173,632,740.18      1,282,301,368.33      1,180,699,994.93      
Non-controlling interests 149,917,283.45         162,122,111.81         -                                 -                                 

Total shareholders' equity 1,470,615,748.33      1,335,754,851.99      1,282,301,368.33      1,180,699,994.93      
Total liabilities and shareholders' equity 1,871,880,953.42      1,706,145,015.69      1,422,911,433.22      1,317,748,735.85      

Consolidated financial statements Separate financial statements
Unit: Baht

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 3



31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

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

หุน้ท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้
หุน้สามญั 659,999,862 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 659,999,862.00     659,999,862.00     659,999,862.00     659,999,862.00     

ส่วนเกินทุนมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 369,183,857.00     369,183,857.00     369,183,857.00     369,183,857.00     

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
  ส ารองตามกฎหมายทุนส ารองตามกฎหมาย 19 47,400,000.00       42,200,000.00       47,400,000.00       42,200,000.00       
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 244,114,745.88     102,249,021.18     205,717,649.33     109,316,275.93     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                             -                             -                             -                             
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,320,698,464.88  1,173,632,740.18  1,282,301,368.33  1,180,699,994.93  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 149,917,283.45     162,122,111.81     -                             -                             
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,470,615,748.33  1,335,754,851.99  1,282,301,368.33  1,180,699,994.93  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,871,880,953.42  1,706,145,015.69  1,422,911,433.22  1,317,748,735.85  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

2017 2016 2017 2016
Notes (Restated)

Revenues from sales and services 5 1,030,600,702.02 969,418,329.52     980,921,471.25    902,442,534.04     
Contract revenues 26 254,142,376.44    15,509,845.06       -                           -                             
Costs of sales and costs of services 5 (797,038,622.30)  (775,814,089.54)    (795,718,479.33)  (774,192,071.05)    
Contract Costs 26 (197,159,002.12)  (11,206,189.16)      -                           -                             
Gross profit 290,545,454.04    197,907,895.88     185,202,991.92    128,250,462.99     
Other income 2,346,353.95        5,863,540.41         1,752,642.57        1,297,545.25         
Distribution costs (5,036,234.16)      (5,008,122.81)        (5,036,234.16)      (5,004,743.76)        
Administrative expenses (118,612,841.34)  (146,620,324.87)    (71,196,186.40)    (74,063,828.10)      
Other expenses (8,088,846.42)      (2,118,348.07)        (8,009,596.37)      (2,078,472.56)        
Finance costs (9,065,379.03)      (18,129,400.29)      (231,322.32)         (5,273,229.98)        
Profit (loss) before income tax expense 152,088,507.04    31,895,240.25       102,482,295.24    43,127,733.84       
Tax (expense) income 13 (15,907,269.98)    (5,645,327.77)        -                           -                             
Profit (loss) for the year 136,181,237.06    26,249,912.48       102,482,295.24    43,127,733.84       
Other comprehensive income (expense)

Items that will not be reclassified to profit or loss
Gains(losses) on remeasurements of defined benefit plans (1,320,340.72)      331,720.61            (880,921.84)         (405,152.03)           

Other comprehensive income (expense) for the year, net of tax (1,320,340.72)      331,720.61            (880,921.84)         (405,152.03)           
Total comprehensive income (expense) for the year 134,860,896.34    26,581,633.09       101,601,373.40    42,722,581.81       

Profit (loss) attributable to
Owners of parent 148,367,529.59    34,455,427.69       102,482,295.24    43,127,733.84       
Non-controlling interests (12,186,292.53)    (8,205,515.21)        -                           -                             

136,181,237.06    26,249,912.48       102,482,295.24    43,127,733.84       

Total comprehensive income (expense) attributable to
Owners of parent 147,065,724.70    34,690,486.00       101,601,373.40    42,722,581.81       
Non-controlling interests (12,204,828.36)    (8,108,852.91)        -                           -                             

134,860,896.34    26,581,633.09       101,601,373.40    42,722,581.81       

Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share from continuing operations 20 0.22                      0.05                       0.16                      0.07                       

Consolidated financial statements Separate financial statements
Unit: Baht

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 4



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5 1,030,600,702.02 969,418,329.52    980,921,471.25    902,442,534.04    
รายไดค้่าก่อสร้าง 26 254,142,376.44    15,509,845.06      -                            -                            
ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการ 5 (797,038,622.30)   (775,814,089.54)   (795,718,479.33)   (774,192,071.05)   
ตน้ทุนการก่อสร้าง 26 (197,159,002.12)   (11,206,189.16)     -                            -                            
ก าไรขั้นต้น 290,545,454.04    197,907,895.88    185,202,991.92    128,250,462.99    
รายไดอ่ื้น 2,346,353.95        5,863,540.41        1,752,642.57        1,297,545.25        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (5,036,234.16)       (5,008,122.81)       (5,036,234.16)       (5,004,743.76)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (118,612,841.34)   (146,620,324.87)   (71,196,186.40)     (74,063,828.10)     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (8,088,846.42)       (2,118,348.07)       (8,009,596.37)       (2,078,472.56)       
ตน้ทุนทางการเงิน (9,065,379.03)       (18,129,400.29)     (231,322.32)          (5,273,229.98)       
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 152,088,507.04    31,895,240.25      102,482,295.24    43,127,733.84      
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 13 (15,907,269.98)     (5,645,327.77)       -                            -                            
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี 136,181,237.06    26,249,912.48      102,482,295.24    43,127,733.84      
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (1,320,340.72)       331,720.61           (880,921.84)          (405,152.03)          

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (1,320,340.72)       331,720.61           (880,921.84)          (405,152.03)          
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 134,860,896.34    26,581,633.09      101,601,373.40    42,722,581.81      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 148,367,529.59    34,455,427.69      102,482,295.24    43,127,733.84      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12,186,292.53)     (8,205,515.21)       -                            -                            

136,181,237.06    26,249,912.48      102,482,295.24    43,127,733.84      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 147,065,724.70    34,690,486.00      101,601,373.40    42,722,581.81      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (12,204,828.36)     (8,108,852.91)       -                            -                            

134,860,896.34    26,581,633.09      101,601,373.40    42,722,581.81      

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 20 0.22                      0.05                      0.16                      0.07                      

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Other comprehensive
 income (expense)
Gains(losses) on Total other

 Issued and paid Share premium on Appropriated for remeasurements of components of Total equity of  the Non-controlling Total shareholders'
Notes share capital ordinary shares Legal reserve Unappropriated defined benefit plans shareholders' equity parent company interests equity

Balance as at January 1, 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   
Changes in equity for the year 2016 :
Non-controlling interests increased from purchase 

of investment in subsidiary (Restated) -                          -                          -                          -                          -                              -                          -                             170,230,964.72   170,230,964.72      
Legal reserve -                          -                          2,200,000.00       (2,200,000.00)      -                              -                          -                             -                          -                             
Total comprehensive income (expense) for the year (Restated) -                          -                          -                          34,455,427.69     235,058.30              235,058.30          34,690,485.99        (8,108,852.91)      26,581,633.08        
Transferred to retained earnings -                          -                          -                          235,058.30          (235,058.30)             (235,058.30)         -                             -                          -                             
Balance as at December, 2016 659,999,862.00   369,183,857.00   42,200,000.00     102,249,021.18   -                              -                          1,173,632,740.18   162,122,111.81   1,335,754,851.99   

Balance as at January 1, 2017 (as previously reported) 659,999,862.00   369,183,857.00   42,200,000.00     123,392,431.32   -                              -                          1,194,776,150.32   180,625,073.56   1,375,401,223.88   
Accounting error adjustment 27 -                          -                          -                          (21,143,410.14)    -                              -                          (21,143,410.14)       (18,502,961.75)    (39,646,371.89)       
Balance as at January 1, 2017 (Restated) 659,999,862.00   369,183,857.00   42,200,000.00     102,249,021.18   -                              -                          1,173,632,740.18   162,122,111.81   1,335,754,851.99   

Changes in equity for the year 2017 :
Legal reserve -                          -                          5,200,000.00       (5,200,000.00)      -                              -                          -                             -                          -                             
Total comprehensive income (expense) for the year -                          -                          -                          148,367,529.59   (1,301,804.89)          (1,301,804.89)      147,065,724.70      (12,204,828.36)    134,860,896.34      
Transferred to retained earnings -                          -                          -                          (1,301,804.89)      1,301,804.89           1,301,804.89       -                             -                          -                             
Balance as at December 31, 2017 659,999,862.00   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   

Unit: Baht
Consolidated financial statements

Shareholders' equity of  the parent company
Retained earnings Other components of shareholders' equity

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 5



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนท่ีออก จดัสรรเป็น การประมาณการตาม อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ไมมี่อ านาจ
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมจ่ดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 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    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2559 :
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจาก

การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ตามท่ีปรับใหม่) -                            -                           -                           -                            -                                     -                        -                              170,230,964.72    170,230,964.72       
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                            -                           2,200,000.00       (2,200,000.00)       -                                     -                        -                              -                            -                               
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ตามท่ีปรับใหม่) -                            -                           -                           34,455,427.69       235,058.30                    235,058.30       34,690,485.99         (8,108,852.91)       26,581,633.08         
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                            -                           -                           235,058.30            (235,058.30)                   (235,058.30)      -                              -                            -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 659,999,862.00    369,183,857.00   42,200,000.00     102,249,021.18     -                                     -                        1,173,632,740.18    162,122,111.81    1,335,754,851.99    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม) 659,999,862.00    369,183,857.00   42,200,000.00     123,392,431.32     -                                     -                        1,194,776,150.32    180,625,073.56    1,375,401,223.88    
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 27 -                            -                           -                           (21,143,410.14)     -                                     -                        (21,143,410.14)       (18,502,961.75)     (39,646,371.89)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (ตามท่ีปรับใหม่) 659,999,862.00    369,183,857.00   42,200,000.00     102,249,021.18     -                                     -                        1,173,632,740.18    162,122,111.81    1,335,754,851.99    
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2560 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                            -                           5,200,000.00       (5,200,000.00)       -                                     -                        -                              -                            -                               
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                           -                           148,367,529.59     (1,301,804.89)                (1,301,804.89)   147,065,724.70       (12,204,828.36)     134,860,896.34       
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                            -                           -                           (1,301,804.89)       1,301,804.89                 1,301,804.89    -                              -                            -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 659,999,862.00    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    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

Other comprehensive
 income (expense)
Gains(losses) on Total other

Issued and paid Share premium on Appropriated for remeasurements of components of Total shareholders'

Notes share capital ordinary shares Legal reserve Unappropriated defined benefit plans shareholders' equity equity

Balance as at January 1, 2016 659,999,862.00             369,183,857.00             40,000,000.00               68,793,694.12               -                                     -                                     1,137,977,413.12          

Changes in equity for the year 2016 :

Legal reserve -                                     -                                     2,200,000.00                 (2,200,000.00)                -                                     -                                     -                                     

Total comprehensive income (expense) for the year -                                     -                                     -                                     43,127,733.84               (405,152.03)                   (405,152.03)                   42,722,581.81               

Transferred to retained earnings -                                     -                                     -                                     (405,152.03)                   405,152.03                    405,152.03                    -                                     

Balance as at December 31, 2016 659,999,862.00             369,183,857.00             42,200,000.00               109,316,275.93             -                                     -                                     1,180,699,994.93          

Changes in equity for the year 2017 :

Legal reserve -                                     -                                     5,200,000.00                 (5,200,000.00)                -                                     -                                     -                                     

Total comprehensive income (expense) for the year -                                     -                                     -                                     102,482,295.24             (880,921.84)                   (880,921.84)                   101,601,373.40             

Transferred to retained earnings -                                     -                                     -                                     (880,921.84)                   880,921.84                    880,921.84                    -                                     
Balance as at December 31, 2017 659,999,862.00             369,183,857.00             47,400,000.00               205,717,649.33             -                                     -                                     1,282,301,368.33          

Unit: Baht

Separate financial statements

Retained earnings Other components of shareholders' equity

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 6



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) จาก รวมองคป์ระกอบ

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ การประมาณการตาม อ่ืนของส่วนของ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศาสตร์ ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 659,999,862.00         369,183,857.00         40,000,000.00           68,793,694.12           -                                        -                                 1,137,977,413.12      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2559 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                 -                                 2,200,000.00             (2,200,000.00)            -                                        -                                 -                                 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 43,127,733.84           (405,152.03)                      (405,152.03)               42,722,581.81           
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                 -                                 -                                 (405,152.03)               405,152.03                       405,152.03                -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 659,999,862.00         369,183,857.00         42,200,000.00           109,316,275.93         -                                        -                                 1,180,699,994.93      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2560 :
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                 -                                 5,200,000.00             (5,200,000.00)            -                                        -                                 -                                 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 102,482,295.24         (880,921.84)                      (880,921.84)               101,601,373.40         
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                                 -                                 -                                 (880,921.84)               880,921.84                       880,921.84                -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 659,999,862.00         369,183,857.00         47,400,000.00           205,717,649.33         -                                        -                                 1,282,301,368.33      

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



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

2017 2016 2017 2016
Notes (Restated)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (loss) before income tax expense 152,088,507.04     31,895,240.25      102,482,295.24       43,127,733.84    

Adjustmented to reconcile profit (loss) before income tax expense
to net cash provided (paid)
Adjusted financial costs 9,065,379.03         18,103,789.26      231,322.32              5,273,229.98      
Adjusted interest received (610,548.66)           (1,242,438.10)      (327,882.41)            (418,758.59)        
Adjusted trade receivables and other receivables (increase) decrease (63,410,119.72)      (104,942,189.71)  1,340,309.76           (42,678,485.19)   
Adjusted inventories (increase) decrease (11,419,207.99)      (7,547,914.11)      (8,488,804.73)         (7,415,866.55)     
Adjusted other assets (increase) decrease (6,830,230.92)        (262,020.00)          84,448.00                62,448.00           
Adjusted trade payable and other payable increase (decrease) 40,030,222.69       22,061,816.99      (5,395,108.47)         17,154,028.72    
Adjusted other payable increase (decrease) 5,000.00                -                            -                               -                           
Depreciation and amortization 135,271,352.25     144,550,434.00    122,481,028.50       130,320,359.56  
Adjusted unrealized loss (gain) on foreign exchange 147,744.23            (402,911.49)          147,744.23              (402,911.49)        
Adjusted allowance for impairment of investment in subsidiary -                             -                            -                               (917,570.27)        
Adjusted loss on value of goods (reversed) 1,237,886.02         3,096,611.46        1,162,674.76           2,761,561.52      
Adjusted allowance for impairment of goodwill -                             29,476,379.94      -                               -                           
Adjusted other provisions (reversed) 1,968,670.71         2,487,758.87        1,347,079.90           1,648,136.53      
Adjusted loss (gain) from assets disposals 3,926,370.00         53,336.92             2,383,552.81           53,336.92           
Total adjust from reconciliation of gain (loss) 109,382,517.64     105,432,654.03    114,966,364.67       105,439,509.14  

Net Cash Provided by (Used in) Operating 261,471,024.68     137,327,894.28    217,448,659.91       148,567,242.98  
Interest expense (5,777,264.81)        (15,142,192.61)    (261,314.08)            (5,273,229.98)     
Interest received 522,877.42            1,242,438.10        327,882.41              418,758.59         
Income tax refund (pay out) (20,468,438.69)      (953,612.83)          -                               -                           
Other cash received (paid) from operating activities (990,049.00)           (2,655,619.98)      (855,049.00)            (2,515,619.98)     

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities 234,758,149.60     119,818,906.96    216,660,179.24       141,197,151.61  

Unit: Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 7



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน :
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 152,088,507.04  31,895,240.25     102,482,295.24  43,127,733.84     
ปรับรายการกระทบก าไร (ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 9,065,379.03       18,103,789.26     231,322.32          5,273,229.98       
การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (610,548.66)        (1,242,438.10)     (327,882.41)        (418,758.59)        
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (63,410,119.72)   (104,942,189.71) 1,340,309.76       (42,678,485.19)   
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (11,419,207.99)   (7,547,914.11)     (8,488,804.73)     (7,415,866.55)     
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (6,830,230.92)     (262,020.00)        84,448.00            62,448.00            
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 40,030,222.69     22,061,816.99     (5,395,108.47)     17,154,028.72     
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,000.00              -                           -                           -                           
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 135,271,352.25  144,550,434.00  122,481,028.50  130,320,359.56  
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 147,744.23          (402,911.49)        147,744.23          (402,911.49)        
การปรับปรุงดว้ยคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (917,570.27)        
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) 1,237,886.02       3,096,611.46       1,162,674.76       2,761,561.52       
การปรับปรุงคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม -                           29,476,379.94     -                           -                           
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,968,670.71       2,487,758.87       1,347,079.90       1,648,136.53       
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 3,926,370.00       53,336.92            2,383,552.81       53,336.92            
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) 109,382,517.64  105,432,654.03  114,966,364.67  105,439,509.14  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 261,471,024.68  137,327,894.28  217,448,659.91  148,567,242.98  
ดอกเบ้ียจ่าย (5,777,264.81)     (15,142,192.61)   (261,314.08)        (5,273,229.98)     
ดอกเบ้ียรับ 522,877.42          1,242,438.10       327,882.41          418,758.59          
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (20,468,438.69)   (953,612.83)        -                           -                           
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนกังาน (990,049.00)        (2,655,619.98)     (855,049.00)        (2,515,619.98)     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 234,758,149.60  119,818,906.96  216,660,179.24  141,197,151.61  

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

2017 2016 2017 2016
Notes (Restated)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Restricted short-term deposit with financial institutionn (increase) decrease (11,047,213.70)      -                            (10,000,000.00)       -                           
Cash paid for investment in subsidiary net from received cash  -                             -                            (330,000,000.00)     (80,000,000.00)   
Cash received from the sale of property, plant and equipment 3,421,056.19         398,000.00           2,500,131.19           398,000.00         
Cash paid to purchase property, plant and equipment (43,128,628.06)      (18,488,294.51)    (29,721,209.64)       (12,382,820.04)   
Cash paid to purchase intangible assets (262,904.77)           -                            -                               -                           
Cash paid to purchase other long-term assets -                             (602,388.60)          -                               (602,388.60)        
Cash paid for loans to related parties -                             -                            (10,000,000.00)       (70,000,000.00)   
Cash received from loans to relate parties -                             -                            175,000,000.00       87,000,000.00    
Net Cash  Provided by (Used in) Investing Activities (51,017,690.34)      (18,692,683.11)    (202,221,078.45)     (75,587,208.64)   

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution increase (decrease) 7,153,468.22         8,163,516.77        7,177,712.95           7,822,287.05      
Cash received from director borrowings 6,170,000.00         -                            -                               -                           
Cash paid to pay the director borrowings (15,961,627.79)      -                            -                               -                           
Cash received from related parties -                             28,179,071.54      35,000,000.00         -                           
Cash paid to pay the related parties -                             (45,040,000.00)    (35,000,000.00)       -                           
Cash paid to pay the bank borrowings (1,898,231.43)        (197,667,813.63)  -                               (179,988,000.00) 
Cash paid by the lessee to reduce the amount for liability contract

financial lease (1,005,143.22)        (82,250.87)            -                               -                           
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities (5,541,534.22)        (206,447,476.19)  7,177,712.95           (172,165,712.95) 

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 178,198,925.04     (105,321,252.34)  21,616,813.74         (106,555,769.98) 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR 6 141,729,695.76     246,977,378.01    121,218,110.38       227,773,880.36  
CASH AND CASH EQUIVALENTS OF THE SUBSIDIARY AT THE 

ACQUISITION DATE -                             73,570.09             -                               -                           
CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR 6 319,928,620.80     141,729,695.76    142,834,924.12       121,218,110.38  

More cash flow disclosures :
Non-cash are significant in the consolidated and separate financial statements are as follows:

Legal reserve 5,200,000.00         2,200,000.00        5,200,000.00           2,200,000.00      
Assets purchased on credit 2,314,000.00         3,580,473.62        448,000.00              545,864.34         
Restricted fixed deposit offset with long-term loan from financial institution -                             96,400,000.00      -                               -                           
Purchasing subsidiary 

Increase in net assets from purchase of subsidiary -                             324,754,584.78    -                               -                           
Goodwill -                             -                            -                               -                           
Decrease in advance for investments -                             (184,000,000.00)  -                               -                           
Increase in non-controlling interests -                             (170,230,964.72)  -                               -                           

Separate financial statements
Unit: Baht

Consolidated financial statements

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 8



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด(ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (11,047,213.70)   -                           (10,000,000.00)   -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (330,000,000.00) (80,000,000.00)   
เงินสดรับจากกการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,421,056.19       398,000.00          2,500,131.19       398,000.00          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (43,128,628.06)   (18,488,294.51)   (29,721,209.64)   (12,382,820.04)   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน (262,904.77)        -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน -                           (602,388.60)        -                           (602,388.60)        
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           (10,000,000.00)   (70,000,000.00)   
เงินสดรับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           175,000,000.00  87,000,000.00     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (51,017,690.34)   (18,692,683.11)   (202,221,078.45) (75,587,208.64)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ :
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7,153,468.22       8,163,516.77       7,177,712.95       7,822,287.05       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืกรรมการ 6,170,000.00       -                           -                           -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืกรรมการ (15,961,627.79)   -                           -                           -                           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           28,179,071.54     35,000,000.00     -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           (45,040,000.00)   (35,000,000.00)   -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืธนาคาร (1,898,231.43)     (197,667,813.63) -                           (179,988,000.00) 
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (1,005,143.22)     (82,250.87)          -                           -                           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (5,541,534.22)     (206,447,476.19) 7,177,712.95       (172,165,712.95) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  สุทธิ 178,198,925.04  (105,321,252.34) 21,616,813.74     (106,555,769.98) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 6 141,729,695.76  246,977,378.01  121,218,110.38  227,773,880.36  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบริษทัย่อย ณ วนัซ้ือ -                           73,570.09            -                           -                           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 6 319,928,620.80  141,729,695.76  142,834,924.12  121,218,110.38  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ :
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 5,200,000.00       2,200,000.00       5,200,000.00       2,200,000.00       
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ 2,314,000.00       3,580,473.62       448,000.00          545,864.34          
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระผกูพนัหกักลบเงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน -                           96,400,000.00     -                           -                           

การซ้ือบริษทัยอ่ย
- สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           324,754,584.78  -                           -                           
- คา่ความนิยม  -                           -                           -                           -                           
- เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการลงทุนลดลง -                           (184,000,000.00) -                           -                           
- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                           (170,230,964.72) -                           -                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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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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1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซ่ึงจัดตั้ งในประเทศไทยและเป็นบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ตาํบลดอนหัวฬ่อ อาํเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ย ครอบครัวการุณกรสกุล ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 18.29 และบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็
สตูดิโอ จาํกดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ครอบครัว การุณกรสกุล 
ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 18.25 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั)  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วนโลหะ ความเท่ียงตรงสูง
สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์สํานักงานและเคร่ืองปรับอากาศ ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีรูปร่างซับซ้อนและ
ตอ้งการการควบคุมกระบวนการผลิตเขม้งวดมากเป็นพิเศษและผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซบัซอ้นและสามารถลดตน้ทุนไดม้าก
เม่ือผลิตในปริมาณสูง ใหบ้ริการในดา้น Engineering Service และ Automation Solution ใหบ้ริการงานก่อสร้างโครงการและ
ใหบ้ริการดูแลและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าดิบ และจดัจาํหน่ายวสัดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท ธุรกิจนํ้ า
รวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้า นํ้ าบริสุทธ์ิ และผสมสารเคมี เพื่อจาํหน่ายในกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือใชเ้พื่อจาํหน่าย
แก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และให้บริการ ออกแบบ ให้คาํปรึกษาดา้นวิศวกรรม การให้บริการงาน
ก่อสร้างโครงการ และใหบ้ริการดูแลบาํรุงรักษา 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายใน
นโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ี
สําคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญั
ต่องบการเงินในหมายเหตุ 4 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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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 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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มาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่ 

2.1 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 
2.1.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งและส่ง

ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบริษทั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

- ความมีสาระสาํคญั 

กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง 
หากเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะ
การเงินหรือผลการดาํเนินงาน 

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด  

รายการบรรทดัท่ีระบุอาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดงรายการในงบ
การเงิน 

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณา
วา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะ
แยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล  

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือได้กาํหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐานไปยงั 
“ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล” วา่กิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผอ่นปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหวา่งกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ี
มีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะ
และเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบอยา่งมีสาระสาํคญักบับริษทั 
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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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2.1.2 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวขอ้งกับบริษทัซ่ึงยงัไม่ได้นาํมาตรฐานท่ี
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็น
เงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ภาษีเงินได้ ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีการ
บญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐาน
ภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- สินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ี
ใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์
ในมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกัดเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็น
ประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญั
ต่อบริษทั 
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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 

Indirect 
 December 

31, 2017  
December 
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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3. หลกัเกณฑ์การท างบการเงินรวม 

3.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัเอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนั
เรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้ม 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทัยอ่ยทางตรง       
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  100.00  100.00  ให้บริการในดา้น Engineering Service 

และ Automation Solution และใหบ้ริการ
งานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแล
และบํารุงรักษาโรงงานไฟฟ้าประเภท
พลงังานทดแทนทุกชนิด 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั  100.00  100.00  ผลิต ช้ินส่ วนโ ลหะท่ีไ ม่ซับซ้อนและ
สามารถลดต้นทุนได้มากเ ม่ือผลิตใน
ปริมาณสูง 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม (ถือโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั)     

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั  53.33  53.33  ผลิตและจาํหน่ายนํ้าดิบ 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั 
 

 100.00  -  จัดจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ 
เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ 
ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุก
ประเภท ธุรกิจนํ้ารวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้า 
นํ้ าบริสุทธ์ิ และผสมสารเคมี เพื่อจาํหน่าย
ในกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือ
ใช้เพื่อจําหน่ายแก่ชุมชน และธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม และให้บริการ 
ออกแบบ ให้คาํปรึกษาดา้นวิศวกรรม การ
ให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และ
ใหบ้ริการดูแลบาํรุงรักษา 

3.2 บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษทัยอ่ย 
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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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3.3 บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทั
ยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

3.4 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

3.5 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

3.6 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมคือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามวธีิราคาทุน 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.2 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงิน ฐานะการเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.3 สินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 

สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยูใ่น
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง รวมถึงการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมีการเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุนท่ี
ซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

สาํรองค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพจะตั้งข้ึนโดยพิจารณาจากสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพหรือสินคา้ท่ีเกบ็ไวน้าน 
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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 
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4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน และปรับลดดว้ยค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) โดยมูลค่าท่ีลดลงดงักล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวม บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

4.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้าง
เองรวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพย์
นั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
(จาํนวนปี) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  25-30 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  5-10 
ระบบสาธารณูปโภค  5-10 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  4-5 
ยานพาหนะ  4-5 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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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 cash-
generating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognized in profit or loss.  
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4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่า
ตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะ
ใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ไดด้งัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    5   ปี 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

4.7 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะแยกเป็นส่วน
ท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายและเช่ากลบัคืนตาม
สัญญาเช่าการเงิน กาํไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญา
เช่าดาํเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอด
อายขุองสัญญาเช่านั้น  

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยทรัพยสิ์นท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้น
ตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดย
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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. 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงิน         
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

16 
 

อิสระจากสินทรัพยอ่ื์นให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าราคาทุน 

4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ี
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์
จากการทาํงานเป็นระยะเวลานาน ตามจาํนวนปีท่ีกาํหนด ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยและผลประโยชน์ดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษัทคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้
พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจาก
กันเพ่ือรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดท้าย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ียจนกว่า
ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการใน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชีกาํไรสะสมในส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) เพ่ือกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 
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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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โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจาก
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ผลกาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ ซ่ึง
รวมถึงผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนทนัที 

4.11 การประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสิน จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนัยสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

4.12 การรับรู้รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ โดยมีนโยบายดงัน้ี 

ก) รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยสําคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น 
หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

ข) รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งผลิตสินคา้ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้
นั้น 

ค) รายไดจ้ากการบริการตามสัญญาก่อสร้าง รับรู้รายไดต้ามวธีิการดงัน้ี 
รายไดต้ามสัญญาก่อสร้าง 
รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างประกอบดว้ยจาํนวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวกจาํนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพ่ือจูงใจหากมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามขั้นความสําเร็จของงาน ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญา
ประมาณโดยอา้งอิงกบัอตัราส่วนของตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนของงานท่ีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการ
ตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งส้ิน 

หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้
ไม่เกินกวา่ตน้ทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 
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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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ผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้าง 
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกวา่รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างทั้งส้ิน บริษทัจะรับรู้
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างตามสัญญาในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงินและเงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 
จํานวนรวมของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันและกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แล้วของแต่ละสัญญาจะนําไป
เปรียบเทียบกบัเงินงวดท่ีเรียกเกบ็จากผูจ้า้งถึงวนัส้ินปี  

หากตน้ทุนของงานระหวา่งก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนรวมกบักาํไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละสัญญามีจาํนวนสูงกวา่
งวดท่ีเรียกเกบ็ ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดสินทรัพยใ์นบญัชีมูลค่างานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 

หากจาํนวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บสูงกว่าตน้ทุนของงานระหว่างก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนรวมกบักาํไรขาดทุนท่ีรับรู้แลว้ของ
แต่ละสัญญา ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดหน้ีสินในบญัชีเงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 

งานระหวา่งก่อสร้าง 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้างท่ีตอ้งทาํในอนาคตรับรู้เป็นงานระหวา่งก่อสร้าง
หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ง) รายไดจ้ากการบริการ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและส่งมอบงาน 

จ) ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

4.13 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

4.14 การบัญชีเกีย่วกบัภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ 
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การ
รวมธุรกิจและรายการนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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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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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระบริษทัเช่ือวา่ได้
ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให ้บริษทัเปล่ียนการ
ตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษี
ต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
คืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสิน ในเวลาเดียวกนั สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใชจ้ริง 

4.15 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน / ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออก
ในระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้น
สามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลง หุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั 

4.16 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอด
คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทตาม
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวแสดงรวมไวเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไร
หรือขาดทุน 

4.17 รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคล
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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. 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงิน         
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

20 
 

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจใน
การวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมี
อาํนาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4.18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบการเงิน ประกอบดว้ยเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินให้กูย้ืมและเงิน
กูย้ืม นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และเกณฑ์การวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

4.19 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดย
กาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ กาํไร
หรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการปิดสถานะของสัญญา
หรือเม่ือสัญญาส้ินสุดลงตามอาย ุ

4.20 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่ม
บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่ม
บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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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 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ และ
ตั้งสมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งการแสดงรายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ประมาณ
การและสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ถึงแมว้่าการประมาณการของ
ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณ
การนั้น โดยประมาณการทางการบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

4.22.1 ประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างบริษทัประมาณ
การตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณจาํนวนและ
มูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใช้ในโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใช้ในการให้บริการ
ก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ บริษทัจะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
แตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัพิจารณาผลขาดทุนสาํหรับโครงการ
ก่อสร้างแต่ละโครงการ โดยเปรียบเทียบตน้ทุนโครงการก่อสร้างทั้งหมดกบัมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างของแต่
ละโครงการ 

4.22.2 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  

บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณ ผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะการเงินของลูกหน้ี และผลของการฟ้องร้องดาํเนินในคดี
กบัลูกหน้ีแต่ละราย 
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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 Type of Business Type of Relationship 

A2 Technologies Co., Ltd. Provide engineering service and automation 
solution  and provides construction and 
maintenance services of renewable energy 
power plants 

Subsidiary by direct shareholding and 
common management team 

 

P2 Precision Co., Ltd. Production of metal spare part that are less 
complex and can attain economies of scale 
when production in high quantity 

Subsidiary by direct shareholding and 
common management team 
 

Cholkij Sakol Co., Ltd.               Production and distribution of raw water Indirect shareholder via subsidiary 
APCS Technologies Co., Ltd. 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. 

Indirect shareholder via subsidiary 

Advance Web Studio Co., Ltd. Other Specialized Designs Not classified 
elsewhere. 

Major Shareholders /Joint common 
management team 

At Peak Co., Ltd. Advertising Companies Shareholder of Cholkit Sakol Co., Ltd 
is a director. 
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5. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีสรุปขา้งล่างน้ี ซ่ึงรายการเหล่าน้ีเกิดข้ึนตามมูลฐานท่ี
ตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้าํหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

 

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ใหบ้ริการในดา้น Engineering Service และ 
Automation Solution และให้บริการงาน
ก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและ
บาํรุงรักษาโรงงานไฟฟ้าประเภทพลงังาน
ทดแทนทุกชนิด 

ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกนั 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั ผ ลิ ต ช้ิ น ส่ ว น โ ล ห ะ ท่ี ไ ม่ ซับ ซ้อ น แ ล ะ
สามารถลดต้นทุนได้มากเ ม่ือผลิตใน
ปริมาณสูง 

ถือหุน้ทางตรงและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกนั 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้าดิบ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั จดัจาํหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ่ือ

ใชใ้นการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทุกประเภท 
ธุรกิจนํ้ ารวมถึงโรงงานผลิตไอนํ้ า  นํ้ า
บริสุทธ์ิ และผสมสารเคมี เพื่อจาํหน่ายใน
กิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือใช้
เพื่อจาํหน่ายแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับส่ิงแวดล้อม และให้บริการ ออกแบบ 
ให้คาํปรึกษาดา้นวิศวกรรม การให้บริการ
งานก่อสร้างโครงการ และให้บริการดูแล
บาํรุงรักษา 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั การออกแบบเฉพาะด้านอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แอท พีค จาํกดั กิจกรรมของบริษทัโฆษณา บ ริ ษัท ท่ี ผู ้ ถื อ หุ้ น ท่ า น ห น่ึ ง ใ น 
บริษัท ชลกิจ สากล จํากัด เ ป็น
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  Separate 
 December 

31, 2017  
December 
31, 2016  

December 
31, 2017  

December 
31, 2016 

Trade and other current receivables         
   P2 Precision Co., Ltd. -  -  7,065.00  5,665.00 
        
Short-term loans        
   P2 Precision Co., Ltd.        
       Beginning balance -  -  -  7,000,000.00 
       Increase -  -  -  - 
       Decrease  -  -  -  (7,000,000.00) 
       Ending balance -  -  -  - 
   A2 Technologies Co., Ltd.        
       Beginning balance -  -  165,000,000.00  175,000,000.00 
       Increase -  -  10,000,000.00  70,000,000.00 
       Decrease  -  -  (175,000,000.00)  (80,000,000.00) 
       Ending balance -  -  -  165,000,000.00 

Total -  -  -  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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ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
        

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั -  -  7,065.00  5,665.00 
        
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั  2      
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  7,000,000.00 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  - 
รับชาํระระหวา่งปี -  -  -  (7,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  2      
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  165,000,000.00  175,000,000.00 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  10,000,000.00  70,000,000.00 
รับชาํระระหวา่งปี -  -  (175,000,000.00)  (80,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  165,000,000.00 

รวมทั้งหมด -  -  -  165,000,000.00 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูป
ตัว๋สัญญาใชเ้งินครบกาํหนดเม่ือทวงถามและไม่คิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2017  
December 
31, 2016  

December 
31, 2017  

December 
31, 2016 

Trade and other current payables        
   P2 Precision Co., Ltd. -  -  -  14,972,215.57 
        
Short-term borrowings        
   P2 Precision Co., Ltd.        
       Beginning balance -  -  -  - 
       Increase -  -  35,000,000.00  - 
       Decrease  -  -  (35,000,000.00)  - 
       Ending balance -  -  -  - 
   Accrued interest        
       Beginning balance -  -  -  - 
       Increase -  -  -  - 
       Decrease  -  -  -  - 
       Ending balance -  -  -  - 

        
Loan from shareholder in subsidiary        

       Beginning balance 44,933,076.75  79,685,633.00  - - - 
       Increase -  10,287,443.75  - - - 
       Decrease  -  (45,040,000.00)  - - - 
       Ending balance 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 
   Accrued interest        
       Beginning balance 16,088,763.77  13,360,846.58  - - - 
       Increase 2,771,355.97  2,727,917.19  - - - 
       Decrease  -  -  - - - 
       Ending balance 18,860,119.74  16,088,763.77  - - - 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั -  -  -  14,972,215.57 
        
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        
    บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั        

     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  35,000,000.00  - 
     จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  (35,000,000.00)  - 
     ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  - 
     จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

        
    เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย        

     ยอดคงเหลือตน้ปี 44,933,076.75  79,685,633.00  - - - 
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  10,287,443.75  - - - 
     จ่ายชาํระระหวา่งปี -  (45,040,000.00)  - - - 
     ยอดคงเหลือปลายปี 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 

    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 16,088,763.77  13,360,846.58  - - - 
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,771,355.97  2,727,917.19  - - - 
     จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  - - - 
     ยอดคงเหลือปลายปี 18,860,119.74  16,088,763.77  - - - 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2017  
December 
31, 2016  

December 
31, 2017  

December 
31, 2016 

Loan from a subsidiary’s director *        
       Beginning balance 9,791,627.79  -  -  - 
       Increase 6,170,000.00  9,791,627.79  -  - 
       Decrease  (15,961,627.79)  -  -  - 
       Ending balance -  9,791,627.79  -  - 
   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 -  8,100,000.00    -  - 
       Decrease  -  -  -  - 
       Ending balance 8,100,000.00  8,100,000.00  -  - 
   Accrued interest        
       Beginning balance 233,679.46  -  -  - 
       Increase 546,750.01  233,679.46  -  - 
       Decrease  -  -  -  - 
       Ending balance 780,429.47  233,679.46   -  - 
  Total 72,673,625.96   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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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
    เงินกูย้มืจากกรรมการของบริษทัยอ่ย *        

     ยอดคงเหลือตน้ปี 9,791,627.79  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 6,170,000.00  9,791,627.79  -  - 
     จ่ายชาํระระหวา่งปี (15,961,627.79)  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลายปี -  9,791,627.79  -  - 

    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 305,704.92  -  -  - 
     จ่ายชาํระระหวา่งปี (305,704.92)  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

* ส้ินสุดการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560     
    เงินกูย้มืบริษทั แอทพีค จาํกดั        

     ยอดคงเหลือตน้ปี 8,100,000.00  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  8,100,000.00    -  - 
     จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลายปี 8,100,000.00  8,100,000.00  -  - 

    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 233,679.46  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 546,750.01  233,679.46  -  - 
     จ่ายชาํระระหวา่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลายปี 780,429.47  233,679.46   -  - 
รวมทั้งส้ิน 72,673,625.96   79,147,147.77   -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้น โดยมีการคิด
ดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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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. 

  (Unit :Thousand  Baht) 
  For the years ended December 31 
  Consolidated Separate 

 Pricing Policy 2017 2016 2017 2016 

Rental income  At cost     
     A2 Technologies Co., Ltd. Agreement contract - - 24 24 
     APCS Technologies Co., Ltd Agreement contract - - 12 - 

Cost of service      
   P2 Precision Co., Ltd. Same price and trade 

conditions with outsider, 
nearby market price - - 97,416 84,632 

Management remuneration. 

 (Unit : Baht) 
 For the years ended December 31 
 Consolidated  Separate 
 2017  2016  2017  2016 
 Short-term benefits 27,219,822.00  19,702,529.00  11,473,592.00  11,408,343.00 
Post-employment benefits 495,015.03  408,773.45  202,762.89  337,831.11 
Long-term benefits 786.27  3,754.18  786.27  2,218.20 
Total 27,715,623.30  20,115,056.63  11,677,141.16  11,748,392.31 
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รายการบญัชีท่ีสําคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
  (หน่วย : พนับาท) 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากการให้เช่า      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 24 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจาํกดั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั - - 12 - 

ต้นทุนค่าบริการ      
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั ราคาและเ ง่ือนไขทางการค้า

เดียวกันกับบุคคลภายนอก ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาดโดยทัว่ไป - - 97,416 84,632 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,219,822.00  19,702,529.00  11,473,592.00  11,408,343.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 495,015.03  408,773.45  202,762.89  337,831.11 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 786.27  3,754.18  786.27  2,218.20 

รวม 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) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016  
December 
31, 2017 

 December 
31, 2016 

Cash on hand 282,420.87  488,098.12  227,335.62  220,335.62 
Cash at banks - saving accounts 207,917,461.61  135,080,221.56  142,341,557.07  120,806,102.23 
Cash at banks - current accounts 11,728,738.32  6,161,376.08  266,031.43  191,672.53 
Cash at banks - fixed deposits 3 months 100,000,000.00  -  -  - 
Total 319,928,620.80  141,729,695.76  142,834,924.12  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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การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนัและอ่ืนๆ 

บริษทั 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จาํนวน 10 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 10 
ลา้นบาท  เพ่ือออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั  สําหรับการประกวดราคารับงานก่อสร้าง 
โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั (ตามหมายเหตุขอ้ 9 และหมายเหตุ 25.1) 

บริษทั และบริษทัแอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั  (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัราร้อยละ 22.12)  ร่วมคํ้าประกนัวงเงินหนงัสือคํ้า
ประกนั จาํนวน 100.05 ลา้นบาท ให้แก่บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั เพ่ือออกหนงัสือคํ้าประกนัสําหรับงานก่อสร้าง 
โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั (ตามหมายเหตุขอ้ 25.1) โดย บริษทัแอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั ไดน้าํหุน้สามญัของ
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 25.50 ลา้นหุน้ ร่วมคํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั ไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ให้แก่บริษทั ชลกิจ สากล จาํกดั 
โดยไม่มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั (ตามหมายเหตุขอ้ 17)  

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
เงินสดในมือ 282,420.87   488,098.12   227,335.62   220,335.62  
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  207,917,461.61    135,080,221.56   142,341,557.07   120,806,102.23  
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 11,728,738.32   6,161,376.08   266,031.43   191,672.53  
เงินฝากธนาคารประจาํไม่เกิน 3 เดือน  100,000,000.00   -  -  - 

รวม 319,928,620.80   141,729,695.76   142,834,924.12   121,218,110.38  

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามท่ีธนาคารกาํหนด 

เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.8 ต่อปี 
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7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
Trade receivables 262,688,427.66  226,416,270.90  171,225,067.40  172,487,658.31 
Less allowance for doubtful accounts -  -  -  - 
    Total trade receivables 262,688,427.66  226,416,270.90  171,225,067.40  172,487,658.31 
Unbilled construction revenues (Note 26) 30,573,802.77  5,695,840.37  -  - 
Other current receivables         
– Other receivables – related parties -   -     7,065.00  5,665.00 
– Other receivables 56,100.00  -  -  - 
– Accrued income -  2,944,201.41  -  - 
–  Prepaid expenses 3,164,552.61   5,030,936.86   872,246.79  1,053,203.60 
–  Prepaid for contractor 3,079,801.17  -  -  - 
–  Withholding tax 3,344,724.15   1,707,013.81   11,207.23  9,419.62 
–  Advances 551,836.63   103,800.00   164,768.16  - 
–  Revenue Department - Receivable 3,299,085.33   3,556,004.01   -  - 
–  Others 2,928,961.93   2,425,284.90   1,275,497.40  1,509,620.55 
 46,998,864.59  21,463,081.36  2,330,784.58  2,577,908.77 

Total trade and other current receivables 309,687,292.25  247,879,352.26  173,555,851.98  175,065,567.08 

Outstanding balances of receivable classified by ages are as follows: 
       (Unit : Baht) 

 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
Trade receivables         

Not yet due receivables 144,762,087.19  172,447,126.69  128,470,238.63  118,518,514.10  
Overdue :        

Over 1 days to 30 days 63,665,693.98   33,038,790.80   38,545,411.68  33,038,790.80  
Over 31 days to 90 days  37,555,967.09   18,383,197.25   4,209,417.09  18,383,197.25  
Over 91 days to 180 days -   2,349,929.22   -   2,349,929.22  
Over 181 days to 365 days -   197,226.94   -   197,226.94  
Over 365 days -  -  -  -  

Total 245,983,748.26  226,416,270.90  171,225,067.40  172,487,658.31 
Retention receivables to agreement* 16,704,679.40  -  -  - 

Total 262,688,427.66  226,416,270.90  171,225,067.40   172,487,658.31 
Less Allowance doubtful accounts -  -  -  - 

Net 262,688,427.66  226,416,270.90  171,225,067.40   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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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้ 262,688,427.66  226,416,270.90  171,225,067.40  172,487,658.31 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
      รวมลูกหน้ีการคา้ 262,688,427.66  226,416,270.90  171,225,067.40  172,487,658.31 
มูลค่าของงานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        
      เรียกเกบ็ (หมายเหตุ 26) 30,573,802.77  5,695,840.37  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
- ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -   -     7,065.00  5,665.00 
- ลูกหน้ีอ่ืน 56,100.00  -  -  - 
- รายไดค้า้งรับ -  2,944,201.41  -  - 
- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,164,552.61   5,030,936.86   872,246.79  1,053,203.60 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 3,079,801.17  -  -  - 
- ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,344,724.15   1,707,013.81   11,207.23  9,419.62 
- เงินทดรองจ่าย 551,836.63   103,800.00   164,768.16  - 
- ลูกหน้ีกรมสรรพากร 3,299,085.33   3,556,004.01   -  - 
- อ่ืนๆ 2,928,961.93   2,425,284.90   1,275,497.40  1,509,620.55 

 46,998,864.59  21,463,081.36  2,330,784.58  2,577,908.77 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 309,687,292.25  247,879,352.26  173,555,851.98  175,065,567.08 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้         

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 144,762,087.19  172,447,126.69  128,470,238.63   118,518,514.10  
เกินกาํหนดชาํระ        

1 – 30 วนั 63,665,693.98   33,038,790.80   38,545,411.68   33,038,790.80  
31 – 90 วนั 37,555,967.09   18,383,197.25   4,209,417.09   18,383,197.25  
91 – 180 วนั -   2,349,929.22   -   2,349,929.22  
181 – 365 วนั -   197,226.94   -   197,226.94  
เกิน 365 วนัข้ึนไป -  -  -  -  

รวม 245,983,748.26  226,416,270.90  171,225,067.40   172,487,658.31 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญา* 16,704,679.40  -  -  - 

รวม 262,688,427.66  226,416,270.90  171,225,067.40   172,487,658.31 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 262,688,427.66  226,416,270.90  171,225,067.40   172,487,658.31 

*ระยะเวลารับประกนัตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 30  – 90 วนั 
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8. INVENTORIES 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
Raw materials and supplies 49,678,680.61  52,956,872.50   45,855,269.82  47,986,479.61  
Good in transit 218,041.68   102,194.40   218,041.68   102,194.40  
Work in process 42,532,685.06   34,336,414.43   39,685,396.75  31,240,124.89  
Construction in progress (Note 26) 4,326,386.59  -  -  - 
Finished goods 22,376,398.47   20,317,503.09   22,376,398.47  20,317,503.09  
     Total 119,132,192.41  107,712,984.42   108,135,106.72  99,646,301.99  
Less Allowance for decline values (21,122,126.23)   (19,884,240.21)  (20,233,469.47)   (19,070,794.71) 
 98,010,066.18   87,828,744.21   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) 
  Consolidated  Separate 

 
Type 

 
Guarantee 

December 
31, 2017 

 December 
31, 2016 

 December 
31, 2017 

 December 
31, 2016 

Saving accounts Credit line and letter of guarantee 10,000,000.00  4,829,078.66  10,000,000.00  - 
Fixed deposits Credit line and letter of guarantee -  2,306,191.32  -  - 
  10,000,000.00  7,135,269.98  10,000,000.00  - 
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8. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 49,678,680.61   52,956,872.50   45,855,269.82   47,986,479.61  
สินคา้ระหวา่งทาง 218,041.68   102,194.40   218,041.68   102,194.40  
งานระหวา่งทาํ 42,532,685.06   34,336,414.43   39,685,396.75   31,240,124.89  
งานระหวา่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 26) 4,326,386.59  -  -  - 
สินคา้สาํเร็จรูป 22,376,398.47   20,317,503.09   22,376,398.47   20,317,503.09  

รวม 119,132,192.41   107,712,984.42   108,135,106.72   99,646,301.99  
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (21,122,126.23)   (19,884,240.21)  (20,233,469.47)   (19,070,794.71) 
 98,010,066.18   87,828,744.21   87,901,637.25   80,575,507.28  

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  19,884,240.21    16,787,628.75   19,070,794.71   16,309,233.19  
ตั้งเพ่ิมข้ึน 3,668,220.82  5,469,514.50  3,420,323.11  5,101,124.31 
โอนกลบั/จาํหน่ายระหวา่งปี (2,430,334.80)  (2,372,903.04)  (2,257,648.35)  (2,339,562.79) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 21,122,126.23  19,884,240.21  20,233,469.47  19,070,794.71 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขาย ในงบกาํไรขาดทุน 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินฝาก ภาระหลกัประกนั 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
ออมทรัพย ์ วงเงินกูย้มืและวงเงิน

หนงัสือคํ้าประกนั 10,000,000.00  4,829,078.66  10,000,000.00  
 

- 
ฝากประจาํ วงเงินกูย้มืและวงเงิน

หนงัสือคํ้าประกนั -  2,306,191.32  -  - 
  10,000,000.00  7,135,269.98  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) 
  

Share capital 
 

Paid share capital 
Percentage of 
shareholding 

 
Cost 

 
Dividend income 

 Dec. 31, 
2017 

Dec. 31, 
2016 

Dec. 31, 
2017 

Dec. 31, 
2016 

Dec. 31, 
2017 

Dec. 31, 
2016 

Dec. 31, 
2017 

Dec 31, 
2016 

Dec. 31, 
2017 

Dec 31, 
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: 

 
A2 Technologies Co., Ltd. 

Amount  
(Thousand Share) 

Par value 
(Baht : Share) 

Share capital 
(Thousand Baht) 

Paid share  
(Baht : Share) 

Paid share capital 
 (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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บริษทั 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จาํนวน 10 ลา้นบาท เป็นหลกัประกนัวงเงินหนังสือคํ้าประกนั จาํนวน 10 
ลา้นบาท  เพ่ือออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั  สาํหรับการประกวดราคารับงานก่อสร้าง โดยไม่
มีค่าตอบแทนระหวา่งกนั  

บริษทัยอ่ย 

เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน (ตามหมายเหตุ 17) บริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัประเภท
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
  

ทุนจดทะเบียน 
 

ทุนชาํระแลว้ 
สัดส่วนร้อยละ 
ของการลงทุน 

 
ราคาทุน 

 
เงินปันผลรับ 

 31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2559 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 320,000 100,000 320,000 100,000 100 100 319,999 99,999 - - 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 150,000 40,000 150,000 40,000 100 100 149,999 39,999 - - 
รวม       469,998 139,998 - - 

เงนิลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัให้
เพ่ิมทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี จ ํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั 

จาํนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับาท) 

เรียกชาํระหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนชาํระแลว้ 
(พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 10,000 10.00 100,000 10.00 100,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 22,000 10.00 220,000 10.00 220,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 32,000 10.00 320,000  320,000 

บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 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: 

 
P2 Precision Co., Ltd. 

Amount  
(Thousand Share) 

Par value 
(Baht : Share) 

Share capital 
(Thousand Baht) 

Paid share  
(Baht : Share) 

Paid share capital 
 (Thousand Baht) 

Share capital 4,000 10.00 40,000 10.00 40,000 
Add share capital 11,000 10.00 110,000 10.00 110,000 

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). 
   (Unit : Baht) 

   December 31, 2017 
 
 

Name of subsidiary 

 
 

Type of business 

 
Ownership interests held by 

NCI (percentage) 

Comprehensive income 
attributable to non-
controlling interest 

 
Accumulated non-
controlling interest 

Cholkij Sakol Co., Ltd. Production and distribution 
of raw water 

 
46.67 (12,204,828.36) 149,917,283.45 

Total   (12,204,828.36) 149,917,283.45 
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวน 320,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 
32,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 500,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 
50,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยเพ่ิมทุนอีก จาํนวน 180,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 18,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ10 บาท) และวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเพ่ือรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ย
ไดรั้บชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนแลว้ทั้งจาํนวน และจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 

เงนิลงทุนในบริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัให้
เพ่ิมทุนในบริษทั พีทู พรีซีชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั 

จาํนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับาท) 

เรียกชาํระหุน้ละ 
(บาทต่อหุน้) 

ทุนชาํระแลว้ 
(พนับาท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 4,000 10.00 40,000 10.00 40,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 11,000 10.00 110,000 10.00 110,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 15,000 10.00 150,000  150,000 

บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั แลว้ทั้งจาํนวน 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  28 มิถุนายน 2560  

บริษทัยอ่ยมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 
   31 ธนัวาคม 2560 
 
 

ช่ือบริษทัยอ่ย 

 
 

ประเภทกิจการ 

สัดส่วนของความเป็นเจา้ของและ
สิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดยส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ
จดัสรรสาํหรับส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมสะสม 

บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายนํ้าดิบ 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: 

  (Unit : Baht) 
  Consolidated 
   

 
Land 

 Building and 
Building 

Improvement 

  
Machinery and 

Equipment 

  
Furniture and Office 

Equipment 

  
 

Motor Vehicles 

  
Land 

Improvement 

  
Construction in 

progress 

  
 

Total 
Cost                 
Balance as at January 1, 2016  40,170,032.37  118,781,248.94  1,521,235,425.32  15,479,395.01  16,922,940.73  -  27,330,537.77  1,739,919,580.14 
     Increase from investment in subsidiary  312,604,625.00  10,585,620.81  65,808,965.44  825,186.78  809,626.00  -  3,574,461.00  394,208,485.03 
     Purchase  -  1,533,004.00  8,704,677.08  1,858,108.00  177,570.00  -  15,873,043.46  28,146,402.54 
     Transfer in (out)  -  2,584,670.00  15,215,163.74  311,740.00  -  -  (24,250,558.15)  (6,138,984.41) 
     Disposal / Written off  -  -  (2,386,691.20)  (374,957.92)  -  -  -  (2,761,649.12) 
Balance as at December 31, 2016  352,774,657.37  133,484,543.75  1,608,577,540.38  18,099,471.87  17,910,136.73  -  22,527,484.08  2,153,373,834.18 
     Purchase  -  8,137,946.06  25,238,401.73  3,929,426.90  1,809,000.00  814,380.00  5,513,473.37  45,442,628.06 
     Transfer in (out)  -  -  11,181,450.35  (84,000.00)  (809,626.00)  -  (11,097,450.35)  (809,626.00) 
     Disposal / Written off  -  (1,389,470.00)  (60,213,317.83)  (6,100,666.60)  -  -  -  (67,703,454.43) 
Balance as at December 31, 2017  352,774,657.37  140,233,019.81  1,584,784,074.63  15,844,232.17  18,909,510.73  814,380.00  16,943,507.10  2,130,303,381.81 
Accumulated depreciation                 
Balance as at January 1, 2016  -  (50,121,759.44)  (882,683,552.13)  (12,762,755.49)  (15,222,381.05)  -  -  (960,790,448.11) 
     Increase from investment in subsidiary  -  (151,620.81)  (1,747,045.03)  (144,461.92)  (291,034.30)  -  -  (2,334,162.06) 
     Depreciation for the year  -  (3,866,442.18)  (133,015,572.28)  (1,764,349.97)  (285,995.68)  -  -  (138,932,360.11) 
     Transfer (in) out  -  -  (32,415.12)  -  -  -  -  (32,415.12) 
     Disposal / Written off  -  -  2,012,954.23  297,357.97  -  -  -  2,310,312.20 
Balance as at December 31, 2016  -  (54,139,822.43)  (1,015,465,630.33)  (14,374,209.41)  (15,799,411.03)  -  -  (1,099,779,073.20) 
     Depreciation for the year  -  (3,838,782.17)  (124,286,672.75)  (1,691,237.10)  (560,125.78)  (45,069.74)  -  (130,421,887.54) 
     Transfer (in) out  -  -  -  -  471,911.95  -  -  471,911.95 
     Disposal / Written off  -     290,581.52  55,198,608.74  5,204,552.03  -  -  -  60,693,742.29 
Balance as at December 31, 2017  -  (57,688,023.08)  (1,084,553,694.34)  (10,860,894.48)  (15,887,624.86)  (45,069.74)  -  (1,169,035,306.50) 
                 
Net book value as at December 31, 2016  352,774,657.37  79,344,721.32  593,111,910.05  3,725,262.46  2,110,725.70  -  22,527,484.08  1,053,594,760.98 
Net book value as at December 31, 2017  352,774,657.37  82,544,996.73  500,230,380.29  4,983,337.69  3,021,885.87  769,310.26  16,943,507.10  961,268,075.31 
                 
Depreciation in statement of profit or loss for the year :                 
Ended December 31, 2016                138,932,360.11 
Ended December 31, 2017                130,421,887.54 
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11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 
   

ท่ีดิน 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
  
ยานพาหนะ 

  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

ราคาทุน                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  40,170,032.37  118,781,248.94  1,521,235,425.32  15,479,395.01  16,922,940.73  -  27,330,537.77  1,739,919,580.14 
     เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย  312,604,625.00  10,585,620.81  65,808,965.44  825,186.78  809,626.00  -  3,574,461.00  394,208,485.03 
     ซ้ือเพิ่ม  -  1,533,004.00  8,704,677.08  1,858,108.00  177,570.00  -  15,873,043.46  28,146,402.54 
     โอนเขา้ (โอนออก)  -  2,584,670.00  15,215,163.74  311,740.00  -  -  (24,250,558.15)  (6,138,984.41) 
     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  (2,386,691.20)  (374,957.92)  -  -  -  (2,761,649.12) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  352,774,657.37  133,484,543.75  1,608,577,540.38  18,099,471.87  17,910,136.73  -  22,527,484.08  2,153,373,834.18 
     ซ้ือเพิ่ม  -  8,137,946.06  25,238,401.73  3,929,426.90  1,809,000.00  814,380.00  5,513,473.37  45,442,628.06 
      โอนเขา้ (โอนออก)  -  -  11,181,450.35  (84,000.00)  (809,626.00)  -  (11,097,450.35)    (809,626.00) 
     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  (1,389,470.00)  (60,213,317.83)  (6,100,666.60)  -  -  -  (67,703,454.43) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  352,774,657.37  140,233,019.81  1,584,784,074.63  15,844,232.17  18,909,510.73  814,380.00  16,943,507.10  2,130,303,381.81 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  -  (50,121,759.44)  (882,683,552.13)  (12,762,755.49)  (15,222,381.05)  -  -  (960,790,448.11) 
     เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  (151,620.81)  (1,747,045.03)  (144,461.92)  (291,034.30)  -  -  (2,334,162.06) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (3,866,442.18)  (133,015,572.28)  (1,764,349.97)  (285,995.68)  -  -  (138,932,360.11) 
     (โอนเขา้) โอนออก  -  -  (32,415.12)  -  -  -  -  (32,415.12) 
     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  2,012,954.23  297,357.97  -  -  -  2,310,312.20 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  (54,139,822.43)  (1,015,465,630.33)  (14,374,209.41)  (15,799,411.03)  -  -  (1,099,779,073.20) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (3,838,782.17)  (124,286,672.75)  (1,691,237.10)  (560,125.78)  (45,069.74)  -  (130,421,887.54) 
     (โอนเขา้) โอนออก  -  -  -  -  471,911.95  -  -  471,911.95 
     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -     290,581.52  55,198,608.74  5,204,552.03  -  -  -  60,693,742.29 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  -  (57,688,023.08)  (1,084,553,694.34)  (10,860,894.48)  (15,887,624.86)  (45,069.74)  -  (1,169,035,306.50) 
                 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  352,774,657.37  79,344,721.32  593,111,910.05  3,725,262.46  2,110,725.70  -  22,527,484.08  1,053,594,760.98 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  352,774,657.37  82,544,996.73  500,230,380.29  4,983,337.69  3,021,885.87  769,310.26  16,943,507.10  961,268,075.31 
                 
ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี :                 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559                138,932,360.11 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560                130,421,887.54 
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  (Unit : Baht) 
  Separate 
   

 
Land 

 Building and 
Building 

Improvement 

  
Machinery and 

Equipment 

  
Furniture and Office 

Equipment 

  
 

Motor Vehicles 

  
Construction in 

progress 

  
 

Total 
Cost               
Balance as at January 1, 2016  40,170,032.37  110,740,521.09  1,341,296,162.12  14,558,952.01  16,922,940.73  27,330,537.77  1,551,019,146.09 
     Purchase  -  186,124.00  8,336,767.08  182,822.43  177,570.00  10,184,385.28  19,067,668.79 
     Transfer in (out)  -  -  8,848,454.56  -  -  (14,987,438.97)  (6,138,984.41) 
     Disposal / Written off  -  -  (2,386,691.20)  (374,957.92)  -  -  (2,761,649.12) 
Balance as at December 31, 2016  40,170,032.37  110,926,645.09  1,356,094,692.56  14,366,816.52  17,100,510.73  22,527,484.08  1,561,186,181.35 
     Purchase  -  2,325,136.67  21,857,417.44  785,812.16  -  5,200,843.37  30,169,209.64 
     Transfer in (out)  -  -  11,097,450.35  -  -  (11,097,450.35)  - 
     Disposal / Written off  -  (139,040.00)  (54,189,835.18)  (4,694,178.96)  -  -  (59,023,054.14) 
Balance as at December 31, 2017  40,170,032.37  113,112,741.76  1,334,859,725.17  10,458,449.72  17,100,510.73  16,630,877.10  1,532,332,336.85 
Accumulated depreciation               
Balance as at January 1, 2016  -  (49,408,611.73)  (722,323,146.45)  (12,316,724.35)  (15,222,381.05)  -  (799,270,863.58) 
     Depreciation for the year  -  (3,144,519.45)  (125,465,972.21)  (1,107,000.16)  (155,026.42)  -  (129,872,518.24) 
     Transfer (in) out  -  -  (32,415.12)  -  -  -  (32,415.12) 
     Disposal / Written off  -  -  2,012,954.23  297,357.97  -  -  2,310,312.20 
Balance as at December 31, 2016  -  (52,553,131.18)  (845,808,579.55)  (13,126,366.54)  (15,377,407.47)  -  (926,865,484.74) 
     Depreciation for the year  -  (3,008,378.39)  (118,210,234.19)  (774,052.37)  (178,154.56)  -  (122,170,819.51) 
     Transfer (in) out  -  -  -  -  -  -  - 
     Disposal / Written off  -  139,039.00  49,312,131.09  4,688,200.05  -  -  54,139,370.14 
Balance as at December 31, 2017  -  (55,422,470.57)  (914,706,682.65)  (9,212,218.86)  (15,555,562.03)  -  (994,896,934.11) 
               
Net book value as at December 31, 2016  40,170,032.37  58,373,513.91  510,286,113.01  1,240,449.98  1,723,103.26  22,527,484.08  634,320,696.61 
Net book value as at December 31, 2017  40,170,032.37  57,690,271.19  420,153,042.52  1,246,230.86  1,544,948.70  16,630,877.10  537,435,402.74 
               
Depreciation in statement of profit or loss for the year               
Ended December 31, 2016              129,872,518.24 
Ended December 31, 2017              122,170,819.51 
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  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ท่ีดิน 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
 เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 
 เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 
  
ยานพาหนะ 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

ราคาทุน               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  40,170,032.37  110,740,521.09  1,341,296,162.12  14,558,952.01  16,922,940.73  27,330,537.77  1,551,019,146.09 
     ซ้ือเพิ่ม  -  186,124.00  8,336,767.08  182,822.43  177,570.00  10,184,385.28  19,067,668.79 
     โอนเขา้ (โอนออก)  -  -  8,848,454.56  -  -  (14,987,438.97)  (6,138,984.41) 
     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  (2,386,691.20)  (374,957.92)  -  -  (2,761,649.12) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  40,170,032.37  110,926,645.09  1,356,094,692.56  14,366,816.52  17,100,510.73  22,527,484.08  1,561,186,181.35 
     ซ้ือเพิ่ม  -  2,325,136.67  21,857,417.44  785,812.16  -  5,200,843.37  30,169,209.64 
      โอนเขา้ (โอนออก)  -  -  11,097,450.35  -  -  (11,097,450.35)  - 
     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  (139,040.00)  (54,189,835.18)  (4,694,178.96)  -  -  (59,023,054.14) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  40,170,032.37  113,112,741.76  1,334,859,725.17  10,458,449.72  17,100,510.73  16,630,877.10  1,532,332,336.85 
ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  -  (49,408,611.73)  (722,323,146.45)  (12,316,724.35)  (15,222,381.05)  -  (799,270,863.58) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (3,144,519.45)  (125,465,972.21)  (1,107,000.16)  (155,026.42)  -  (129,872,518.24) 
     (โอนเขา้) โอนออก  -  -  (32,415.12)  -  -  -  (32,415.12) 
     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  2,012,954.23  297,357.97  -  -  2,310,312.20 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  -  (52,553,131.18)  (845,808,579.55)  (13,126,366.54)  (15,377,407.47)  -  (926,865,484.74) 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  (3,008,378.39)  (118,210,234.19)  (774,052.37)  (178,154.56)  -  (122,170,819.51) 
     (โอนเขา้) โอนออก  -  -  -  -  -  -  - 
     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  139,039.00  49,312,131.09  4,688,200.05  -  -  54,139,370.14 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  -  (55,422,470.57)  (914,706,682.65)  (9,212,218.86)  (15,555,562.03)  -  (994,896,934.11) 
               
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  40,170,032.37  58,373,513.91  510,286,113.01  1,240,449.98  1,723,103.26  22,527,484.08  634,320,696.61 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  40,170,032.37  57,690,271.19  420,153,042.52  1,246,230.86  1,544,948.70  16,630,877.10  537,435,402.74 
               
ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี :               
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559              129,872,518.24 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560              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: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 Computer program  Computer program 
Cost     
Balance as at January 1, 2016  11,590,068.52  11,556,068.52 
Increase during the year  61,350.00  - 
Balance as at December 31, 2016  11,651,418.52  11,556,068.52 
Increase during the year              262,904.77   - 
Balance as at December 31, 2017         11,914,323.29   11,556,068.52 
Accumulated amortization     
Balance as at January 1, 2016  (10,728,528.81)  (10,706,643.08) 
Amortization charge  (422,519.80)  (415,426.20) 
Balance as at December 31, 2016  (11,151,048.61)  (11,122,069.28) 
Amortization charge      (364,642.32)  (310,208.99) 
Balance as at December 31, 2017    (11,515,690.93)  (11,432,278.27) 
     
Net book value as at December 31, 2016  500,369.91  433,999.24 

Net book value as at December 31, 2017  398,632.36  123,790.25 

     
The amortization expense in statement of profit 
or loss for the year : 

    

Ended December 31, 2016  422,519.80  415,426.20 

Ended December 31, 2017              364,642.32   310,208.99 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงิน         
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

34 
 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวน 321.87 ลา้นบาท และ 337.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์และณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการไม่ก่อภาระผูกพนั (Negative Pledge) กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกั ประกนั
สินเช่ือทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

ราคาทุนของสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ของงบการเงินรวมมีจํานวน 315.70 ล้านบาท และ 241.25 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน  
262.09 ลา้นบาท และ 187.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  11,590,068.52  11,556,068.52 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  61,350.00  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  11,651,418.52  11,556,068.52 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี              262,904.77   - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560          11,914,323.29   11,556,068.52 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  (10,728,528.81)  (10,706,643.08) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (422,519.80)  (415,426.20) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  (11,151,048.61)  (11,122,069.28) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี             (364,642.32)  (310,208.99) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560        (11,515,690.93)  (11,432,278.27) 
     
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  500,369.91  433,999.24 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   398,632.36   123,790.25 

     
ค่าตดัจ าหน่ายที่อยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี :     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  422,519.80  415,426.20 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560              364,642.32   310,208.99 
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13. DEFERRED TAX 

Deferred tax as at December 31, 2017 and 2016 are as follows: 
 (Unit : Baht) 
 For the years ended December 31, 
 Consolidated Separate 

 2017  2016  2017  2016 
Deferred tax assets -  5,765,846.15  -  - 
Deferred tax liabilities (38,228,857.37)  (39,409,324.75)  -  - 
Deferred tax assets – net  (38,228,857.37)  (33,643,478.60)  -  - 

Movements in deferred tax assets and deferred tax liabilities during the years 2017 and 2016 are as follows: 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

  (Charged) / credited to:  

 
January 1,    

2017 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income Equity 
December 31,   

2017 

Deferred tax assets :      
Deferred revenue – accounting 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 
Total 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 

      
Deferred tax liabilities :      
Additions from asset revaluation at the 

acquisition date. (39,409,324.75) - - 1,180,467.38 (38,228,857.37) 
Total (39,409,324.75) - - 1,180,467.38 (38,228,857.37) 
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13. ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  5,765,846.15  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (38,228,857.37)  (39,409,324.75)  -  - 
สินทรัพยห์น้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ (38,228,857.37)  (33,643,478.60)  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2560 และ
2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2560 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :      
รายไดร้อการรับรู้ทางบญัชี 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 

      
หน้ีสินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (39,409,324.75) - - 1,180,467.38 (38,228,857.37) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (39,409,324.75) - - 1,180,467.38 (38,228,857.37) 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

  (Charged) / credited to:  

 
January 1,    

2016 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income Equity 
December 31,   

2016 

Deferred tax assets :      
Deferred revenue – accounting - 5,765,846.15 - - 5,765,846.15 
Total - 5,765,846.15 - - 5,765,846.15 

      
Deferred tax liabilities :      
Additions from asset revaluation at the 

acquisition date. - - - (39,409,324.75) (39,409,324.75) 
Total - - - (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  2016 
Current tax :        

Income tax expenses for the year 10,141,423.83  11,411,173.92  -  - 
Deferred income tax :        

Expenses (income), deferred income tax 
on temporary differences and reversals 
of temporary differences. 

 
 

5,765,846.15 

  
 

(5,765,846.15) 

  
 

- 

  
 

- 
 15,907,269.98  5,645,327.77  -  - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2559 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :      
รายไดร้อการรับรู้ทางบญัชี - 5,765,846.15 - - 5,765,846.15 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - 5,765,846.15 - - 5,765,846.15 

      
หน้ีสินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพ่ิมจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ - - - (39,409,324.75) (39,409,324.75) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - (39,409,324.75) (39,409,324.75) 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 10,141,423.83 11,411,173.92 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี :      
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก
การเ กิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - 

 15,907,269.98 5,645,327.77 - - 
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Reconciliation of effective tax rate 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated 

 Promoted operation Non – promoted operation 

 2017  2016  2017  2016 
Profit (loss) before tax 34,634,049.05  41,956,435.48  117,454,457.99  10,641,920.67 
Tax rate 20%  20%  20%  20% 
Current income tax expense as tax rate 6,926,809.81  8,391,287.10  23,490,891.60  2,128,384.13 
Tax implications for:        

Non – deductible expenses by the revenue code 289,406.64  263,226.27  800,805.78  2,113,475.92 
Non – taxable income / Deductible expenses (98,147.21)  -    (99,862.59)  (28,000.00) 
Inter – company transactions -  -  926,171.00  366,907.40 
Benefit from taxable loss -  -  (13,807,972.54)  (1,368,610.76) 
Benefit of Non – taxable for promoted operation (7,118,069.24)  (8,654,513.37)  -  - 
Net loss in current year, not recognized as deferred tax -  -  4,597,236.73  2,433,171.07 

Total (6,926,809.81)  (8,391,287.10)  (7,583,621.62)  3,516,943.63 

Income tax expense -  -  15,907,269.98  5,645,327.76 

 
 (Unit : Baht) 
 Separate 
 Promoted operation Non – promoted operation 
 2017  2016  2017  2016 
Profit (loss) before tax 34,634,049.05  41,956,435.48  67,848,246.19  1,171,298.36 
Tax rate 20%  20%  20%  20% 
Current income tax expense as tax rate 6,926,809.81  8,391,287.10  13,569,649.24  234,259.67 
Tax implications for:        

Non – deductible expenses by the revenue code 289,406.64  263,226.27  311,185.89  50,287.30 
Non – taxable income / Deductible expenses (98,147.21)  -    (72,862.59)  - 
Benefit from taxable loss -  -  (13,807,972.54)  (284,546.97) 
Benefit of Non – taxable for promoted operation (7,118,069.24)  (8,654,513.37)  -  - 
Net loss in current year, not recognized as deferred tax -  -  -  - 

Total (6,926,809.81)  (8,391,287.10)  (13,569,649.24)  (234,259.67) 

Income tax expense -  -  -  - 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 กิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

 2560  2559  2560  2559 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 34,634,049.05  41,956,435.48  117,454,457.99  10,641,920.67 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 6,926,809.81  8,391,287.10  23,490,891.60  2,128,384.13 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:           

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 289,406.64  263,226.27  800,805.78  2,113,475.92 
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่ม (98,147.21)  -    (99,862.59)  (28,000.00) 
ภาษีเงินไดก้าํไรระหวา่งกนั -  -  926,171.00  366,907.40 
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา -  -  (13,807,972.54)  (1,368,610.76) 
ผลประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

(7,118,069.24) 
  

(8,654,513.37) 
 

- 
  

- 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชี 

 
- 

  
- 

 
4,597,236.73 

  
2,433,171.07 

รวม (6,926,809.81)  (8,391,287.10)  (7,583,621.62)  3,516,943.63 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน -  -  15,907,269.98  5,645,327.76 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 

 2560  2559  2560  2559 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 34,634,049.05  41,956,435.48  67,848,246.19  1,171,298.36 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 6,926,809.81  8,391,287.10  13,569,649.24  234,259.67 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:           

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 289,406.64  263,226.27  311,185.89  50,287.30 
รายไดท่ี้ไม่ถือเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่ม (98,147.21)  -    (72,862.59)  - 
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา -  -  (13,807,972.54)  (284,546.97) 
ผลประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

(7,118,069.24) 
  

(8,654,513.37) 
 

- 
  

- 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชี 

 
- 

  
- 

 
- 

  
- 

รวม (6,926,809.81)  (8,391,287.10)  (13,569,649.24)  (234,259.67) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน -  -  -  - 
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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,  
2017 

December 31,  
2016 

December 31,  
2017 

December 31,  
2016 

Loss carry forward 24,634,185.77 36,998,288.84 11,707,256.49 25,515,229.02 

Employee benefit obligations 1,964,774.81 1,544,304.11 1,805,837.41 1,531,246.86 

Deferred tax assets - Net 26,598,960.58 38,542,592.95 13,513,093.90 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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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2557 ให้จดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558 และพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ.2559 ลง
วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหจ้ดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ผลขาดทุนสะสม 24,634,185.77 36,998,288.84 11,707,256.49 25,515,229.02 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,964,774.81 1,544,304.11 1,805,837.41 1,531,246.86 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 26,598,960.58 38,542,592.95 13,513,093.90 27,046,475.88 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีของบริษทัยอ่ยบางแห่ง จาํนวน 26.60 ลา้นบาท และ 38.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะของบริษทั จาํนวน 
13.51 ลา้นบาท และ 27.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทั
จะมีกาํไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากรายการดงักล่าว และหรือวา่อาจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรายการหักทางภาษีใน
อนาคต 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้าํไปรวมในการคาํนวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทีย่งัไม่ได้ใช้        
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน        
  หมดอายใุนอีก 2-5 ปี 64,634,646.42  63,428,435.95  -  6,013,136.81 
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน        
  หมดอายใุนอีก 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  Separate 

  December 
31, 2017 

 December 
31, 2016 

 December 
31, 2017 

 December 
31, 2016 

Deposits at financial institution with commitment        
Type Guarantee        

– Saving accounts Credit line  518,056.99  -  -  - 
– Fixed deposits Credit line and letter of 

guarantee 8,082,426.69  -  -  - 
 8,600,483.68  -  -  - 
Other non-current assets 10,080,744.12  2,138,647.95  1,059,886.88  1,134,915.26 
  18,681,227.80  2,138,647.95  1,059,886.88  1,134,915.26 

15. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION  

 (Unit : Baht) 

 Interest rate (% p.a.) Consolidated Separate 

 December 
31, 2017 

December 
31, 2016 

December 
31, 2017 

December 
31, 2016 

December 
31, 2017 

December 
31, 2016 

Bank overdrafts MOR MOR 4,972,599.48 12,819,131.26 - 7,822,287.05 
Promissory note from financial 3.80 - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - 

Total   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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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้        
ประเภทเงินฝาก ภาระหลกัประกนั        

– ออมทรัพย ์ วงเงินกูย้มื 518,056.99  -  -  - 
– ฝากประจาํ วงเงินกูย้มืและวงเงิน

หนงัสือคํ้าประกนั 8,082,426.69  -  -  - 
 8,600,483.68  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,080,744.12  2,138,647.95  1,059,886.88  1,134,915.26 
  18,681,227.80  2,138,647.95  1,059,886.88  1,134,915.26 

15. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ  

 (หน่วย : บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 4,972,599.48 12,819,131.26 - 7,822,287.05 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.80 - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 - 

รวม   19,972,599.48 12,819,131.26 15,000,000.00 7,822,287.05 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง จาํนวน 37 ลา้นบาท 
และจาํนวน 100 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 32 ลา้นบาท และ 95 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ตัว๋สัญญาใชเ้งิน) ค ํ้าประกนั โดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั
และบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11) 
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16. TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES  

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
Trade payable – Relate parties -  -  -       14,972,215.57 
Trade payable – Other parties 119,174,156.76     100,105,695.91   93,771,725.39  86,191,729.68 
Retention payables 11,059,261.54  24,246.61  -  - 
Asset payable – Other parties  436,160.00  3,577,113.62  436,160.00  542,504.34 
Cash advance received of contract 8,471,621.71  -  -  - 
Other current payable        
– Other payable 5,473,932.35         7,463,538.23   4,323,148.99         5,314,976.40  
– Withholding tax payables 1,119,365.34  676,107.83   1,063,016.88            624,830.90  
– Revenue department payables 3,237,647.29          1,420,180.57  1,413,865.50            915,535.19  
– Accrued expenses 817,323.04   1,372,597.72  336,738.79            912,363.55  
– Undue output tax 4,890,754.82    3,528,040.08  -  - 
– Short-term employee benefits 16,936,569.03       13,016,281.87   14,409,656.89       11,269,498.53  
– Other 824,625.42            821,625.42   821,565.42            821,565.42  
Total trade and other current payables 172,441,417.30  132,005,427.86  116,575,877.86  121,565,219.58 

17. LONG – TERM BORROWINGS 
 (Unit : Baht) 
  Consolidated   Separate 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
Long – term borrowings        

Long – term borrowings from financial  institutions 85,701,768.57  87,600,000.00  -  - 
Finance lease liabilities 1,432,182.16  571,325.38  -  - 

 87,133,950.73  88,171,325.38  -  - 

Current portion of long – term liabilities  
      

Long – term borrowings from financial institutions (8,100,000.00)  (87,600,000.00)  -  - 
Finance lease liabilities (374,445.06)  (263,466.72)  -  - 
 (8,474,445.06)  (87,863,466.72)  -  - 

 78,659,505.67  307,858.66  -  - 
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -       14,972,215.57 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 119,174,156.76     100,105,695.91   93,771,725.39  86,191,729.68 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 11,059,261.54  24,246.61  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์– กิจการอ่ืน 436,160.00  3,577,113.62  436,160.00  542,504.34 
เงินสดรับล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง 8,471,621.71  -  -  - 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
–  เจา้หน้ีอ่ืน 5,473,932.35         7,463,538.23   4,323,148.99         5,314,976.40  
–  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รอนาํส่ง 1,119,365.34  676,107.83   1,063,016.88            624,830.90  
–  เจา้หน้ีกรมสรรพากร 3,237,647.29          1,420,180.57  1,413,865.50            915,535.19  
–  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 817,323.04   1,372,597.72  336,738.79            912,363.55  
–  ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด 4,890,754.82    3,528,040.08  -  - 
–  ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้นคา้งจ่าย 16,936,569.03       13,016,281.87   14,409,656.89       11,269,498.53  
–  อ่ืนๆ 824,625.42            821,625.42   821,565.42            821,565.42  
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 172,441,417.30  132,005,427.86  116,575,877.86  121,565,219.58 

17. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
เงินกูย้มืระยะยาว        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 85,701,768.57   87,600,000.00   -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,432,182.16  571,325.38  -  - 

             87,133,950.73  88,171,325.38  -  - 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (8,100,000.00)  (87,600,000.00)  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (374,445.06)  (263,466.72)  -  - 

 (8,474,445.06)    (87,863,466.72)  -  - 
 78,659,505.67  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: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 

Net book value as at January 1, 2017 87,600,000.00  - 
Increase  -  - 
Decrease (1,898,231.43)  - 
Net book value as at December 31, 2017 85,701,768.57  - 

Long-term loan has detail of interest and repayment term which can be summarized as follows:  
  Credit limit       
  (Unit : Million Baht)       
Credit 
limit 

 December 
31, 2017 

 December 
31, 2016 

  
Period 

  
Interest rate 

  
Amount (Per Installments) 

1  210  210  September 2017 to  
December 2024 

 MLR p.a.  - Shall monthly repay at least 900,000 
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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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 87,600,000.00  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม -  - 
หกั จ่ายคืนเงินกู ้ (1,898,231.43)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 85,701,768.57  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวมีรายละเอียด อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาชาํระคืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  วงเงิน       
  (หน่วย : ลา้นบาท)       

 
วงเงิน 

 31 ธนัวาคม 
2560 

 31 ธนัวาคม 
2559 

  
ระยะเวลา 

  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

  
การชาํระหน้ี 

1  210  210  กนัยายน 2560 – ธนัวาคม 2567  MLR ต่อปี  - ชาํระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2561 
- 2563 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่เดือนละ 900,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561 
- 2563 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่เดือนละ 900,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2564 
- 2565 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่เดือนละ 1,500,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564 
- 2565 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่เดือนละ 1,500,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนม.ค.-ก.ค. 2566 
- 2567 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่เดือนละ 2,000,000 บาท 

- ชาํระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566 
- 2567 ผอ่นชาํระเป็นจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่เดือนละ 2,000,000 บาท และ
ตอ้งชาํระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมดใหเ้สร็จ
ส้ินภายในเดือนธนัวาคม 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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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินวงเงิน 210 ลา้นบาท เป็นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีหลกัประกนัการกูย้ืมดงัน้ี 
1. จดจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 11) 
2. เงินฝากประจาํของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 14) 
3. กรรมการของบริษทัยอ่ยร่วมคํ้าประกนั  
4. มอบอาํนาจการรับเงินจากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

สัญญาเงินกูย้ ืมขา้งตน้มีขอ้กาํหนดบางประการที่ตอ้งปฏิบตัิตามเกี่ยวกบัการจ่ายเงินปันผล การรักษาอตัราส่วนทางการเงิน 
การให้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงิน การก่อหน้ีสินเพ่ิมและการรักษาโครงสร้างผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 บริษทัยอ่ยขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมให้แก่สถาบนัการเงิน โดยนาํเงินฝาก
ประจาํ จาํนวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนาํไวเ้ป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินตดัชาํระเงินตน้ทั้งจาํนวน และเงินกูย้ืมคงเหลือ
จาํนวน 87.6 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจะดาํเนินการจ่ายชาํระคืนให้แก่สถาบนัการเงินเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่าง
การรอผลการพิจารณาจากสถาบนัการเงินในการขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดงักล่าว  

อยา่งไรก็ดี สถาบนัการเงินไดม้ีการนาํเงินฝากไปหักจากเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็นจาํนวน 98.2 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 11 และ 12 
ตุลาคม 2559 ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการรอผลการพิจารณาจากสถาบนัการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ชาํระคืนเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จาํกดั ค ํ้าประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมระหว่างกนั 

ภายใตส้ัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอื่น หรือจดัตั้งนิติบุคคลอื่นเพื่อดาํเนินงานแทน หรือร่วมกบันิติบุคคลอื่น
ดว้ยประการใดๆ ก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมล่วงหนา้เป็นหนังสือจากธนาคารก่อน 

2. ไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจาํปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถื้อหุ้นไม่ว่ารายใด
รายหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่าจะจ่ายทางใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากธนาคาร
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 

 

 
 

Severance 
benefits 

Other long-
term 

employees 
benefits 

 
 
 

Total 

  
 

Severance 
benefits 

 
Other long-term 

employees 
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:       

Current service cost 858,053.43 452,329.08 1,310,382.51  1,055,757.73 401,761.40 1,457,519.13 

Interest cost 212,555.33 59,323.04 271,878.37  385,788.50 56,288.34 442,076.84 
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) 
Benefits paid during the years (305,049.00) (685,000.00) (990,049.00)  (1,925,619.98) (730,000.00) (2,655,619.98) 
Employee benefits obligation at 

ending of years 7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02 
 

5,839,234.53 2,536,011.06 8,375,245.59 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

 

เงินชดเชยเม่ือ
ออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเม่ือ
ออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,839,234.54 2,536,011.05 8,375,245.59  6,525,202.89 2,219,798.42 8,745,001.31 

เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - -  129,826.00 -    129,826.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 858,053.43 452,329.08 1,310,382.51  1,055,757.73 401,761.40 1,457,519.13 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 212,555.33 59,323.04 271,878.37  385,788.50 56,288.34 442,076.84 

การวดัมูลค่าของผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
- 

 
386,409.83 

 
386,409.83 

  
- 

 
588,162.90 

 
588,162.90 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(กาํไร)ขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ 

 
 

1,320,340.72 

 
 

- 

 
 

1,320,340.72 

  
 

(331,720.61) 

 
 

- 

 
 

(331,720.61) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (305,049.00) (685,000.00) (990,049.00)  (1,925,619.98) (730,000.00) (2,655,619.98) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02  5,839,234.53 2,536,011.06 8,375,245.59 
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 (Unit : Baht) 

 Separate 

 For the years ended 

 December 31, 2017  December 31, 2016 

 

 
 

Severance 
benefits 

Other long-
term 

employees 
benefits 

 
 
 

Total 

  
 

Severance 
benefits 

Other long-
term 

employees 
benefits 

 
 
 

Total 

Employee benefits obligation at 
beginning of years 5,567,516.29 2,088,718.00 7,656,234.29 

  
6,306,519.16 

 
1,812,046.55 

 
8,118,565.71 

Amounts recognized in profit or loss:       
Current service cost 447,438.53 374,856.00 822,294.53  512,784.00 334,357.43 847,141.43 
Interest cost 189,470.37 48,897.00 238,367.37  268,681.08 46,312.67 314,993.75 
Measurements of the other 

long-term benefit - 286,418.00 286,418.00  - 486,001.35 486,001.35 
Recognized in other comprehensive income:       

(Gain) loss from actuarial 
assumptions 

 
880,921.84 

 
- 

 
880,921.84 

  
405,152.03 

 
- 

 
405,152.03 

Benefits paid during the years (305,049.00) (550,000.00) (855,049.00)  (1,925,619.98) (590,000.00) (2,515,619.98) 
Employee benefits obligation at 

ending of years 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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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

 

เงินชดเชยเม่ือ
ออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเม่ือ
ออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,567,516.29 2,088,718.00 7,656,234.29  6,306,519.16 1,812,046.55 8,118,565.71 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 447,438.53 374,856.00 822,294.53  512,784.00 334,357.43 847,141.43 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 189,470.37 48,897.00 238,367.37  268,681.08 46,312.67 314,993.75 

การวดัมูลค่าของผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน 

 
- 

 
286,418.00 

 
286,418.00 

  
- 

 
486,001.35 

 
486,001.35 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ 

 
880,921.84 

 
- 

 
880,921.84 

  
405,152.03 

 
- 

 
405,152.03 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (305,049.00) (550,000.00) (855,049.00)  (1,925,619.98) (590,000.00) (2,515,619.98) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 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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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  December 31, 2016 
Recognized in profit or loss:    
  Costs of sales 798,714.50  983,090.42 
  Selling expenses 38,171.71  44,184.60 
  Administrative expenses 635,983.20  1,047,956.22 
  Executive compensation 495,801.30  412,527.63 
Total 1,968,670.71  2,487,758.87 

Recognized in other comprehensive income:    
  Actuarial profit arising from defined benefit plan (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 635,071.15  809,315.64 
  Selling expenses 38,171.71  39,692.41 
  Administrative expenses 470,287.88  459,079.17 
  Executive compensation 203,549.16  340,049.31 
Total 1,347,079.90  1,648,136.53 

Recognized in other comprehensive income:    
  Actuarial profit arising from defined benefit plan (880,921.84)   (405,152.03) 

   

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                            
หมายเหตุประกอบงบการเงิน         
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

45 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
  ตน้ทุนขาย 798,714.50  983,090.42 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 38,171.71  44,184.60 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 635,983.20  1,047,956.22 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 495,801.30  412,527.63 
รวม 1,968,670.71  2,487,758.87 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
  กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,320,340.72)  331,720.61 

 
 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
  ตน้ทุนขาย 635,071.15  809,315.64 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 38,171.71  39,692.41 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 470,287.88  459,079.17 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 203,549.16  340,049.31 
รวม 1,347,079.90  1,648,136.53 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
  กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (880,921.84)   (405,152.03) 
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Principal actuarial assumptions at the valuation date are as follows:  
 Consolidated 

 December 31, 2017  December 31, 2016 

 (% per annum)  (% per annum) 
Discount rate 1.96 - 3.26  2.50 - 3.15 
Average salary increase rate 0.73 - 5.00  0.39 - 2.18 
Turnover Rate Age band  Age band 
Retirement age 60 years old  60 years old 

 
 Separate 

 December 31, 2017  December 31, 2016 

 (% per annum)  (% per annum) 
Discount rate 1.96 - 3.01  2.50 - 3.15 
Average salary increase rate 0.73 – 3.99  0.39 - 2.18 
Turnover Rate Age band  Age band 
Retirement age 60 years old  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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ขอ้สมมติฐานที่สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใชใ้นการคํานวณประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.96 - 3.26  2.50 - 3.15 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 0.73 - 5.00  0.39 - 2.18 
อตัราการลาออก ตามช่วงอายขุองพนกังาน  ตามช่วงอายขุองพนกังาน 
เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.96 - 3.01  2.50 - 3.15 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 0.73 - 3.99  0.39 - 2.18 
อตัราการลาออก ตามช่วงอายขุองพนกังาน  ตามช่วงอายขุองพนกังาน 
เกษียณอาย ุ 60 ปี  60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
ต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 
อตัราคิดลด (421,380.00)  486,832.00  (325,957.00)  382,476.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 441,329.00  (410,328.00)  347,056.00  (324,429.00) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (522,432.00)  560,182.00  (415,901.00)  442,973.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆท่ีเกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอื่นซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์
กนั 
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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) 659,999,862 

  
659,999,862 

 
659,999,862 

  
659,999,862 

Effect of shares issued during the year -  -     -  -    
The number of ordinary shares by the weighted 
average method 659,999,862 

  
659,999,862 

 
659,999,862 

  
659,999,862 

Earnings (loss) per share 0.22  0.05  0.16  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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การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินผลประโยชน์ที่ตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภายใน 1 ปี 911,391.00  753,361.00 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 4,633,213.00  4,195,511.00 
เกินกวา่ 5 ปี 17,868,200.00  9,663,991.00 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
สาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

20. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี   148,367,529.60  34,455,427.69  102,482,295.24  43,127,733.84 
        
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายระหวา่งปี -  -     -  -    
จาํนวนหุน้สามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.22  0.05  0.16  0.07 

21. ข้อมูลแยกตามส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้าง
การรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายในการ
ขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 
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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 

Products for the air-
conditioning (HVAC) 

industry Products for Camera Industry 

 
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 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Revenues from sales and services 681.09 645.17 214.47 186.20 42.53 49.58 - 23.45 303.82 59.04 42.83 21.49 1,284.74 984.93 
Costs of sales / services (579.61) (584.09) (144.13) (128.18) (29.22) (36.63) (10.71) (13.19) (211.34) (13.36) (19.18) (11.57) (994.19) (787.02) 
Gross profit (loss) 101.48 61.08 70.34 58.02 13.31 12.95 (10.71) 10.26 92.48 45.68 23.65 9.92 290.55  197.91 
Unallocated income and expenses :               
Other income             2.35 5.87 
Distribution costs             (5.04) (5.01) 
Administrative expense             (118.61) (146.66) 
Other expenses             (8.09) (2.08) 
Finance costs             (9.07) (18.13) 
Profit (loss) before income tax expense             152.09 31.90 
Tax (expense) income             (15.91) (5.65) 
Profit (loss) for the year             136.18 26.25 
Other comprehensive income (expense) :        
Actuarial gains             (1.32) 0.33 
Total other comprehensive income (expense) for the year            (1.32) 0.33 
Total comprehensive income (expense) for the year            134.86 26.58 
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รายละเอียดขอ้มูลแยกตามส่วนงานดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

ผลิตภณัฑส์าํหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต ์

ผลิตภณัฑส์าํหรับ
อุตสาหกรรม

เคร่ืองปรับอากาศ 

ผลิตภณัฑส์าํหรับ
อุตสาหกรรมกลอ้ง

ถ่ายภาพ 
ผลิตภณัฑส์าํหรับ

อุตสาหกรรมนํ้าดิบ 

รายไดจ้ากการบริการตาม
สญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

และค่าท่ีปรึกษา ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 681.09 645.17  214.47 186.20 42.53 49.58 - 23.45 303.82 59.04 42.83 21.49 1,284.74 984.93 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (579.61) (584.09) (144.13) (128.18) (29.22) (36.63)  (10.71)  (13.19) (211.34) (13.36) (19.18) (11.57) (994.19) (787.02) 
กาํไรขั้นตน้ 101.48 61.08 70.34 58.02 13.31 12.95 (10.71) 10.26 92.48 45.68 23.65 9.92 290.55  197.91 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน :               
รายไดอ่ื้น             2.35 5.87 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย             (5.04) (5.01) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (118.61) (146.66) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน             (8.09) (2.08) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (9.07) (18.13) 
กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้             152.09 31.90 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (15.91) (5.65) 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี             136.18 26.25 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :               
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

             
(1.32) 

 
0.33 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ีนสาํหรับปี             (1.32) 0.33 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี             134.86 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 
 For the years ended December 31, 
 

Products for the 
automotive industry 

Products for the air-
conditioning (HVAC) 

industry 
Products for Camera 

Industry 
Products for raw 
water industry 

Revenues from 
construction services, 

power plants and 
consultancy fees Other products Unallocated assets 

Elimination of 
intersegment 

revenues Total 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Property, plant and equipment 296.42 369.47 98.67 110.91 18.22 28.03 388.89 393.06 10.28 2.65 18.36 12.17 124.41 131.37 6.02 6.17 961.27 1,053.83 
Right under the raw water 
distribution contract - 

 
- - 

 
- - 

 
- 153.91 

 
159.57 - 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
- 153.91 

 
159.57 

Intangible assets - - - - - - - - 0.27 0.06 - - 0.13 0.44 - - 0.40 0.50 
Deferred tax assets - - - - - - - - - 5.77 - - - - - - - 5.77 
Other non-current assets - - - - - - 8.22 0.23 9.80 0.33 - - 3.02 1.58 - - 21.04 2.14 
Total non-current assets 296.42 369.47 98.67 110.91 18.22 28.03 551.02 552.86 20.35 8.81 18.36 12.17 127.56 133.39 6.02 6.17 1,136.62 1,221.81 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอ่ืนๆ ท่ีมีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

ผลิตภณัฑส์าํหรับ
อุตสาหกรรมยาน

ยนต ์

ผลิตภณัฑส์าํหรับ
อุตสาหกรรม

เคร่ืองปรับอากาศ 

ผลิตภณัฑส์าํหรับ
อุตสาหกรรมกลอ้ง

ถ่ายภาพ 
ผลิตภณัฑส์าํหรับ

อุตสาหกรรมนํ้าดิบ 

รายไดจ้ากการ
บริการตามสญัญา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
และค่าท่ีปรึกษา ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ส่วนกลาง รายการระหวา่งกนั รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 296.42 369.47 98.67 110.91 18.22 28.03 388.89 393.06 10.28 2.65 18.36 12.17 124.41 131.37 6.02 6.17 961.27 1,053.83 
สิทธิจากสญัญาขายนํ้าดิบ - - - - - - 153.91 159.57 - - - - - - - - 153.91 159.57 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - - - 0.27 0.06 - - 0.13 0.44 - - 0.40 0.50 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - - - - - - 5.77 - - - - - - - 5.77 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - - - - 8.22 0.23 9.80 0.33 - - 3.02 1.58 - - 21.04 2.14 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 296.42 369.47 98.67 110.91 18.22 28.03 551.02 552.86 20.35 8.81 18.36 12.17 127.56 133.39 6.02 6.17 1,136.62 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. Date Category of Promoted Business Date of First Income Expired Date 
2133(2)/2549 December 7, 2006 Manufacturing of metal parts October 1, 2008 September 30, 2016 
1257(2)/2554 February 25, 2011 Manufacturing of metal parts July 1, 2011 June 30, 2019 
2589(2)/2555 October 26, 2012 Manufacturing of cutting tools Not started to used yet Not started to used yet 
1652(2)/2558 May 22, 2015 Manufacturing of metal both 

include of metal parts 
Not started to used yet Not started to used yet 
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ก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 
 งานภูมิศาสตร์เกิดข้ึนจากยอดขายหกัดว้ยตน้ทุนขาย ซ่ึงคาํนวณจากกาํไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย สินทรัพยอ่ื์นๆ 
ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และอ่ืนๆ 
ลูกค้ารายใหญ่  
งบเฉพาะกิจการ 
 ลูกคา้รายใหญ่สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํนวน 1 และ 1 รายตามลาํดบั จากการจาํหน่ายในประเทศ
เป็นรายได้จากผลิตภณัฑ์สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ จาํนวนเงิน 130.62 ลา้นบาท และ 110.02 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
บริษทัยอ่ย 
 ลูกคา้รายใหญ่สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 1 ราย จากการจาํหน่ายในประเทศและเป็นรายไดจ้ากสัญญา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าท่ีปรึกษา จาํนวนเงิน 181.52 ลา้นบาท 

ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 
รายไดจ้ากการขายจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ  งบการเงินรวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
รายไดจ้ากการขาย 1,129.41  860.39  155.33  124.54  1,284.74  984.93 

22. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 5 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 27, 28, 29, 36(1) สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงการไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนด 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมตามรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนของบริษัทฯ 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการทีส่่งเสริม วนัที่เร่ิมมรีายได้ วนัหมดอายุ 

2133(2)/2549 7 ธนัวาคม 2549 ผลิตช้ินส่วนโลหะ 1 ตุลาคม 2551 30 กนัยายน 2559 

1257(2)/2554 25 กมุภาพนัธ์ 2554 ผลิตช้ินส่วนโลหะ 1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2562 

2589(2)/2555 26 ตุลาคม 2555 ผลิต Cutting Tools ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

1652(2)/2558 22 พฤษภาคม 2558 ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ
รวมทั้งช้ินส่วนโลหะ 

ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้
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The subsidiary company    

Certificate No. Date Category of Promoted Business Date of First Income Expired Date 
60-1247-0-001-2 November 9, 2017 Manufacturing of metal parts Not started to used yet 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. 60-1247-
0-00-1-2 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  Non – promoted operation  Total 

 2017  2016  2017  2016  2017  2016 

Revenue from sale 562,803,610.32  899,058,943.06  418,117,860.93  3,383,590.98  980,921,471.25  902,442,534.04 
Revenue from consulting services -     -     49,679,230.77     43,530,769.23  49,679,230.77  43,530,769.23 
Revenue from construction services -     -     254,142,376.44  15,509,845.06  254,142,376.44  15,509,845.06 
Revenue from sale of raw water -     -     -  23,445,026.25  -  23,445,026.25 
Revenue from management services -     -     -  3,750,000.00  -  3,750,000.00 
Other income – scrap ** 9,401,302.95  12,442,848.50  7,461,025.05  251,436.50  16,862,328.00  12,694,285.00 
Other income 327,882.41  418,758.59  2,018,471.54  1,694,781.82  2,346,353.95  2,113,540.41 
Gain (loss) from exchange rate (3,228,940.63)  (2,078,472.56)  (2,397,102.93)  1,961.41  (5,626,043.56)  (2,076,511.15) 
Gain (loss) from sold assets -  -     (2,462,802.86)  (41,836.92)  (2,462,802.86)  (41,836.92) 
Total 569,303,855.05  909,842,077.59  726,559,058.94  91,525,574.33  1,295,862,913.99  1,001,367,651.92 
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ส่วนของบริษัทย่อย 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการทีส่่งเสริม วนัที่เร่ิมมรีายได้ วนัหมดอายุ 

60-1247-0-001-2 9 พฤศจิกายน 2560 ผลิตช้ินส่วนโลหะ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  มีมติอนุมติั
การโอนสิทธิบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจการผลิต ผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ
ของบริษทั ให้กบั บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จาํกดั เพ่ือเป็นการรองรับการขยายธุรกิจการผลิตช้ินส่วนของบริษทัยอ่ย ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการดาํเนินการ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดโ้อนสิทธิบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 60-1247-0-00-1-2 ให้แก่ 
บริษทั พีทูพรีซิชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ผลการดาํเนินงานระหวา่งธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กิจการไดรั้บการส่งเสริม  กิจการไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

รายไดจ้ากการขาย 562,803,610.32  899,058,943.06  418,117,860.93  3,383,590.98  980,921,471.25  902,442,534.04 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีปรึกษา -     -     49,679,230.77     43,530,769.23  49,679,230.77  43,530,769.23 
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง -     -     254,142,376.44  15,509,845.06  254,142,376.44  15,509,845.06 
รายไดจ้ากการขายนํ้าดิบ -     -     -  23,445,026.25  -  23,445,026.25 
รายไดจ้ากค่าบริหารจดัการ -     -     -  3,750,000.00  -  3,750,000.00 
รายไดอ่ื้น-เศษซาก** 9,401,302.95  12,442,848.50  7,461,025.05  251,436.50  16,862,328.00  12,694,285.00 
รายไดอ่ื้น 327,882.41  418,758.59  2,018,471.54  1,694,781.82  2,346,353.95  2,113,540.41 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (3,228,940.63)  (2,078,472.56)  (2,397,102.93)  1,961.41  (5,626,043.56)  (2,076,511.15) 
กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น -  -     (2,462,802.86)  (41,836.92)  (2,462,802.86)  (41,836.92) 
รวม 569,303,855.05  909,842,077.59  726,559,058.94  91,525,574.33  1,295,862,913.99  1,001,367,651.92 
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 (Unit : Baht) 

 Separate 

 For the years ended December 31, 

 Promoted operation  Non – promoted operation  Total 

 2017  2016  2017  2016  2017  2016 

Revenue from sale 562,803,610.32  899,058,943.06  418,117,860.93  3,383,590.98  980,921,471.25  902,442,534.04 
Other income – scrap ** 9,401,302.95  12,442,848.50  7,461,025.05      251,436.50  16,862,328.00  12,694,285.00 
Other income 327,882.41  418,758.59  1,424,760.16  878,786.66  1,752,642.57  1,297,545.25 
Gain (loss) from exchange rate (3,228,940.63)  (2,078,472.56)  (2,397,102.93)  -     (5,626,043.56)  (2,078,472.56) 
Gain (loss) from sold assets -  -     (2,383,552.81)  (41,836.92)  (2,383,552.81)  (41,836.92) 
Total 569,303,855.05  909,842,077.59  422,222,990.40  4,471,977.22  991,526,845.45  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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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กิจการไดรั้บการส่งเสริม  กิจการไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

รายไดจ้ากการขาย 562,803,610.32  899,058,943.06  418,117,860.93  3,383,590.98  980,921,471.25  902,442,534.04 
รายไดอ่ื้น-เศษซาก** 9,401,302.95  12,442,848.50  7,461,025.05      251,436.50  16,862,328.00  12,694,285.00 
รายไดอ่ื้น 327,882.41  418,758.59  1,424,760.16  878,786.66  1,752,642.57  1,297,545.25 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (3,228,940.63)  (2,078,472.56)  (2,397,102.93)  -     (5,626,043.56)  (2,078,472.56) 
กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น -  -     (2,383,552.81)  (41,836.92)  (2,383,552.81)  (41,836.92) 
รวม 569,303,855.05  909,842,077.59  422,222,990.40  4,471,977.22  991,526,845.45  914,314,054.81 

**รายไดอ่ื้น-เศษซากแสดงรายการในกาํไรหรือขาดทุนโดยสุทธิกบัตน้ทุนขาย 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
การเปล่ียนแปลงของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้
ระหวา่งผลิต  

 
(10,255,166.01) 

  
(1,185,311.19) 

  
(10,504,167.24) 

  
(1,781,260.76) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 382,598,786.86  359,573,852.07  362,380,043.98  339,744,926.22 
ตน้ทุนจากการบริการ 211,652,952.12  -  -  - 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 256,508,005.15  238,839,110.12  203,699,761.81  186,868,981.71 
ค่าเส่ือมราคา 130,421,887.54  138,932,364.11     122,170,819.51  129,904,933.36     
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 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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24. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญา  

สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที่ 1 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง  
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะซ้ือขายนํ้ าดิบให้กบับริษทัดงักล่าวและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
สัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้สัญญา
และไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตามสัญญาได ้
ตามสัญญาไดมี้การกาํหนดปริมาณการสูบนํ้าขั้นตํ่า ซ่ึงในรอบปีท่ีหน่ึง การสูบนํ้ามีปริมาณตํ่ากวา่ปริมาณตามสัญญาโดยมี
เหตุจากความล่าชา้ของการดาํเนินการก่อสร้างระบบสูบนํ้ าซ่ึงถือเป็นเหตุสุดวิสัย ทั้งสองฝ่ายไดเ้จรจาในเร่ืองดงักล่าวแลว้
และจะไม่มีการเรียกร้องค่าปรับในรอบปีท่ีหน่ึง    

ในปี 2559 บริษทัเอกชนดงักล่าวสูบนํ้ าไม่ถึงตามเกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนดตามแผนการรับนํ้ารายเดือน รวมถึงสัญญาไม่ช้ีชดั 
จึงเป็นประเด็นขอ้โตแ้ยง้ระหว่างกนัทั้งสองฝ่าย  เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 คู่สัญญาไดส่้งหนังสือและถือเอาหนังสือ
ดงักล่าวแทนการบอกเลิกสัญญา 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือไปยงัคู่สัญญาเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการดาํเนินการตามสัญญา
ทุกประการของบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยยงัคงดาํเนินธุรกิจตามสัญญาต่อไป (สัญญายงัคงมีผลบงัคบัใช)้ 
ต่อมา บริษทัยอ่ยและบริษทัเอกชนดงักล่าวไดห้ารือร่วมกนัเพ่ือแกป้ระเดน็ปัญหาท่ีเคยมีในสัญญา อยา่งสมํ่าเสมอ  

เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 และวนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัเอกชนดงักล่าวไดแ้สดงเจตนาเห็นชอบในหลกัการใหท้ั้ง
สองฝ่ายเจรจาร่วมกนัเพ่ือจดัทาํสัญญาใหม่ พร้อมกาํหนดวิธีปฏิบติัใหม่ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชดัเจนต่างๆ ทั้งน้ี 
ประเดน็ปัญหาท่ีเคยมีในสัญญาของทั้งสองฝ่ายให้ยติุไป  เพ่ือทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกนักาํหนดแนวทางปฏิบติัใหมี้ความ
เหมาะสมอนัเป็นการสนบัสนุนธุรกิจให้สอดคลอ้งกนัได ้ดงันั้น การถือเอาหนงัสือฉบบัแรกแทนการบอกเลิกสัญญาเป็น
อนัยติุไปเช่นกนั 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 บริษทัยอ่ยและบริษทัเอกชนดงักล่าวไดร่้วมกนัจดัทาํสัญญาฉบบัใหม่พร้อมกาํหนดวิธีการ
ปฏิบติัใหม่ใหมี้ความเหมาะสม ลดความไม่ชดัเจนต่างๆ ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญาฉบบัใหม่มีผล
บงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาไดค้ร้ังละ 10 ปีไม่เกิน 2 คร้ัง (รวมอายสุัญญา 30 ปี) โดยเร่ิมตน้นบั
แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขายนํ้าดิบใหก้บับริษทัดงักล่าว ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ 8 – 12  ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
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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 

  December 31, 2017 December 31, 2016 

 Currency 
(Unit) 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Bank overdrafts Million Baht 37.00 4.97 32.03 100.00 12.82 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 15.00 105.00 190.00 - 190.00 
Long-term borrowings Million Baht  210.00 210.00 - 720.00 720.00 - 
Forward contract Million Baht - - - 40.00 - 40.00 
Letter of guarantee  Million Baht 128.49 121.37 7.12 15.56 8.43 7.13 
Forward contract (USD) Million USD 1.24 - 1.24 1.24 - 1.24 
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ตามบนัทึกการประชุมระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับริษทัเอกชนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 คู่สัญญาคาดวา่จะเร่ิม
ดาํเนินการไดป้ลายเดือนมีนาคมหรือตน้เดือนเมษายน 2561 

    สัญญาเช่าที่ดนิต่างตอบแทนพเิศษ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินต่างตอบแทนพิเศษกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงท่ีให้เช่าท่ีดินของบริษทัยอ่ยบางส่วน และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
สัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้
สัญญา 

สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที่ 2 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้าํสัญญาขายนํ้ าดิบ กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขายนํ้าดิบใหก้บับริษทัดงักล่าว ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ 5 – 8 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร เป็นระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2590 และบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

สัญญาก่อสร้าง 

เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 บริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง ไดท้าํสัญญาว่าจา้ง บริษทั เอทู เทคโนโลยี จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
ใหก่้อสร้างวางท่อนํ้าเหลก็เหนียวชนิดใตดิ้น มูลค่าสัญญารวม 54.50 ลา้นบาท 

25. หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

25.1 ภาระผูกพนัและวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

 
 
 
 
 
 

  งบการเงินรวม 

  31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท 37.00 4.97 32.03  100.00        12.82        87.18  
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท 40.00 1.76 38.24  90.00          0.49        89.51  
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลา้นบาท 120.00 15.00 105.00  190.00              -        190.00  
วงเงินกูย้มืระยะยาว ลา้นบาท  210.00 210.00 -  720.00      720.00              -    
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ลา้นบาท - - -  40.00              -          40.00  
วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั ลา้นบาท 128.49 121.37 7.12  15.56          8.43          7.13  
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 1.24 - 1.24  1.24              -            1.24  
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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 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
Due within one year 13,830,289.60  10,608,976.24   3,961,200.00  3,827,200.00 
Due over one year but not later than five years 10,686,873.50       10,390,828.04   2,855,600.00  2,836,800.00 
Total 24,517,163.10       20,999,804.28   6,816,800.00       6,664,000.00  

25.3 Contractor agreement commitments 
As at December 31, 2017, the subsidiary company has commitment as follows: 

    (Unit : Baht) 
  Contractor 

amount  
 Consolidated 

  Contract Amount  Payment  Outstanding 
Construction agreement  6  148,540,000.00  (124,898,544.53)  23,641,455.47 

  Separate 

  December 31, 2017 December 31, 2016 

 Currency  
(Unit) 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
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  
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 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
 บริษทั 
 คํ้าประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั  
 บริษทัยอ่ย 

คํ้าประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ย  สาํหรับวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 100.05 ลา้นบาท 
ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ร่วมคํ้าประกนัโดย บริษทั และบริษทั แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั  (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัรา
ร้อยละ 22.12) โดยบริษทัแอ็ดวานซ์ เวบ็ สตูดิโอ จาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวน 25.50 ลา้นหุน้ ร่วมคํ้าประกนั 

25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการ
อ่ืนๆ โดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 13,830,289.60  10,608,976.24   3,961,200.00       3,827,200.00  
จะครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 10,686,873.50       10,390,828.04   2,855,600.00       2,836,800.00  
รวม 24,517,163.10       20,999,804.28   6,816,800.00       6,664,000.00  

25.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาวา่จา้งก่อสร้างท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

  จาํนวนผูรั้บเหมา 
(ราย) 

 งบการเงินรวม 
  มูลค่าตามสญัญา  จ่ายชาํระ  คงเหลือ 
สญัญาก่อสร้าง  6  148,540,000.00  (124,898,544.53)  23,641,455.47 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลา้นบาท 32.00 - 32.00      95.00         7.82       87.18  
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท 40.00 1.76 38.24      90.00         0.49       89.51  
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลา้นบาท 120.00 15.00 105.00    178.00             -       178.00  
วงเงินกูย้มืระยะยาว ลา้นบาท - - -    510.00     510.00             -    
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ลา้นบาท - - -      40.00             -         40.00  
วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั ลา้นบาท 16.00 14.25 1.75        6.00         4.23         1.77  
วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 1.24 - 1.24        1.24             -           1.24  
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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 
Contract revenues 2,300,900,000.00  195,000,000.00 

Costs incurred to date 208,365,191.28       11,206,189.16 
Profit (loss) recognized to date 61,287,030.22  4,303,655.90 
Cost and profit or loss recognized to date 269,652,221.50  15,509,845.06 
Less Progress billings to date (239,078,418.73)  (9,814,004.69) 
         Unbilled construction revenues (Note 7) (30,573,802.77)  (5,695,840.37) 
Unearned construction revenues  -  - 

Costs of construction contracts incurred during the year 197,159,002.12  11,206,189.16 
Loss on construction contract cancellation -  - 
Costs of  contracts incurred recognized as expense during the year (192,832,615.53)  (11,206,189.16) 
Costs of  contracts related to activities in the future which recognized as assets (Note 8) 4,326,386.59  - 
Unbilled construction revenues at the beginning of the year 5,695,840.37  - 
Unearned construction revenues at the beginning of the year -  - 
Revenues from contracts recognized as revenues during the year 254,142,376.44  15,509,845.06 
Progress billings during the year (229,264,414.04)  (9,814,004.69) 
Doubtful accounts recorded during the year -  - 
Unearned construction revenues at the ending of year -  - 
Unbilled construction revenues (Note 7) 30,573,802.77  5,695,840.37 

 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 For the years ended December 31, 

 2017  2016 
Revenues from contracts recognized as revenues   254,142,376.44  15,509,845.06 
Costs of construction contracts incurred and recognized as expenses (197,159,002.12)  (11,206,189.16) 

Profit recognized during the year 56,983,374.32  4,303,655.90 
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26. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  

ขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 

มูลค่างานตามสญัญา 2,300,900,000.00  195,000,000.00  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 208,365,191.28       11,206,189.16  
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 61,287,030.22           4,303,655.90  
ตน้ทุนและกาํไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 269,652,221.50  15,509,845.06  
หกั เงินงวดท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (239,078,418.73)  (9,814,004.69) 
          มูลค่างานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ (หมายเหตุ 7) (30,573,802.77)  (5,695,840.37) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง -                             -    

ตน้ทุนก่อสร้างตามสญัญาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 197,159,002.12  11,206,189.16  
ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาก่อสร้าง -                             -    

     ตน้ทุนก่อสร้างตามสญัญาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี (192,832,615.53)  (11,206,189.16) 
 ตน้ทุนก่อสร้างตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์(หมายเหตุ 8) 4,326,386.59                              -    

มูลค่าของงานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ ณ ตน้ปี 5,695,840.37                               -    
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ตน้ปี  -                          -    
รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี 254,142,376.44  15,509,845.06  
เงินงวดท่ีเรียกเกบ็แลว้จากลูกคา้ในระหวา่งปี (229,264,414.04)  (9,814,004.69) 
หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพิ่มในระหวา่งปี -                              -    
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ณ ส้ินปี -                              -    
มูลค่าของงานท่ีทาํเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ (หมายเหตุ 7 ) 30,573,802.77   5,695,840.37 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559 
รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายได ้ 254,142,376.44  15,509,845.06 
ตน้ทุนตามสญัญาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (197,159,002.12)  (11,206,189.16) 

กาํไรท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 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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27. การแก้ไขข้อผดิพลาด 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2559 มีมติอนุมติั
ใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ลงทุนในบริษทั ชลกิจสากล จาํกดั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 240,000 หุน้ ในราคาซ้ือหุน้ละ 350 บาท รวมมูลค่าการซ้ือ จาํนวน 84 ลา้นบาท 
(บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการซ้ือหุน้ เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559) 

2.  ซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 400,000 หุ้นในราคาซ้ือหุ้นละ 350 บาทรวมมูลค่าการซ้ือจาํนวน 140 ลา้นบาท 
โดยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 400,000 หุ้น ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ชลกิจสากล จาํกัด สละสิทธิการซ้ือหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนทั้งหมด ทาํให้บริษทัย่อย สามารถซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนไดท้ั้งจาํนวน (บริษทัย่อยไดด้าํเนินการซ้ือหุ้น เม่ือวนัท่ี 
20 มกราคม 2559) 

ทั้งน้ี บริษทั ชลกิจสากล จาํกดั ไดด้าํเนินการเพ่ิมทุน และจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
เรียบร้อยแลว้ มีทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,200,000 หุ้น โดยบริษทัยอ่ย มีการซ้ือเงินลงทุนทั้งส้ิน จาํนวน 640,000 หุ้น ใน
ราคาซ้ือหุน้ละ 350 บาท รวมมูลค่าการซ้ือทั้งส้ิน 224 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนในการถือหุน้ 53.33 % ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา
แต่ละประเภท โดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ซ่ึงถือเป็นวนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจการควบคุมบริษทัยอ่ยและปรับปรุง
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ท่ีเกิดจากราคาประเมินทรัพยสิ์นสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี  
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The identifiable assets and liabilities acquired after adjustment are as follows:- 
 (Unit : Thousand Baht) 
 As previously 

reported  Readjusted  Restated 
ASSETS      

Current assets  10,435   -   10,435  
Restricted deposit with financial institution  103,855   -   103,855  
Property, plant and equipment (Fair value)  391,874   -   391,874  
Right under the raw water distribution contract  165,238   -   165,238  
Other non-current assets  239   -   239  

Total assets  671,641   -   671,641  

LIABILITIES      

Current liabilities (121,672)   -  (121,672)  
Income tax payables -  (40,590)  (40,590) 

Non-current liabilities (184,624)  -  (184,624) 
Total liabilities (306,296)  (40,590)  (346,886)  
ASSETS - NET  365,345   (40,590)   324,755  
Investments paid in January 2016  40,000   -   40,000  
Total net assets for the calculation of the acquisition  405,345   (40,590)  364,755  

Non-controlling interests (46.67%)  (189,175)  18,944   (170,231) 

A2 Technology Co., Ltd. (53.33%)  216,170   (21,646)  194,524  

Cost of investment (224,000)  -  (224,000)  

Goodwill (7,830)   (21,646)  (29,476) 

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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สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมามีการปรับปรุงใหม่ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

  ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  ปรับปรุงใหม่  ยอดหลงัปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย ์      

สินทรัพยห์มุนเวยีน  10,435   -   10,435  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั  103,855   -   103,855  

ท่ีดินอาคาร และอุปกรณ์ (มูลค่ายติุธรรม)  391,874   -   391,874  

สิทธิจากสญัญาขายน ้าดิบ  165,238   -   165,238  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  239   -   239  

รวมสินทรัพย ์  671,641   -   671,641  
หน้ีสิน      
หน้ีสินหมุนเวยีน  (121,672)   -  (121,672)  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (40,590)  (40,590) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (184,624)   -  (184,624) 

รวมหน้ีสิน (306,296)   (40,590)  (346,886)  

สินทรัพย์สุทธิ  365,345   (40,590)   324,755  

เงินลงทุนท่ีช าระในเดือน มกราคม 2559  40,000   -   40,000  

รวมสินทรัพยสุ์ทธิเพื่อค านวณการซ้ือกิจการ  405,345   (40,590)  364,755  

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 46.67)  (189,175)  18,944   (170,231) 

ส่วนของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั (ร้อยละ 53.33)  216,170   (21,646)  194,524  

ตน้ทุนการลงทุน (224,000)  -  (224,000)  

ค่าความนิยม (7,830)   (21,646)  (29,476) 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือตามรายงานการประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2559 โดยใชว้ิธีราคาตลาดหรือตน้ทุนเปล่ียนแทน  

มูลค่าของสิทธิจากสัญญาขายนํ้ าดิบถือตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 ซ่ึงประเมินมูลค่า
ของโครงการตามวิธีรายได ้โดยใช้สมมติฐานจากจาํนวนปริมาณนํ้ าขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวต้ามสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบ ตาม
ระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาขายนํ้าดิบโดยประมาณ 29 ปี หกัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน 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) (237,047.14) 

 (237,047.14) 

Liabilities and shareholders' equity 

 
 

Deferred income tax liability Increase 39,409,324.75 
Retained earnings decrease (21,143,410.14) 
Non-controlling interests decrease 
Non-controlling interests 

(18,502,961.75) 

 
Non-controlling interests 

(237,047.14) 

 
 (Unit : Baht) 

Statement of comprehensive income For the year ended 
 December 31, 2016 
Cost of sales and Cost of services increase 189,637.71 
Administrative expenses increase  20,513,478.19 
Net profit decrease (20,703,115.90) 
Basic earnings per share from continuing operations per share decrease (Baht / Share) (0.03) 
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ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดค่าความนิยมเน่ืองมาจากศกัยภาพในการขยายธุรกิจเขา้ไปในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าดิบ และประโยชน์
ท่ีจะไดรั้บจากความรู้ความเช่ียวชาญซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่าท่ีประเมินโครงการขา้งตน้ จึงพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทั้งจาํนวน 

ฝ่ายบริหารประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจากสัญญาขายนํ้าดิบ เร่ิมนบัจากระยะเวลาท่ี บริษทัฯ 
มีอาํนาจควบคุมบริษทัย่อย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลาตามสัญญาซ้ือขายนํ้ าดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน  โดยค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรง 

สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 
เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 165,237,618.26 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (5,665,289.77) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 159,572,328.49 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (5,665,289.77) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 153,907,038.72 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ผูป้ระเมินราคาอิสระคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 ซ่ึงราคาประเมินดงักล่าวโดยวิธีรายไดไ้ม่ตํ่ากวา่
มูลค่าตามบญัชี 

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด โดยการปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  

สินทรัพย ์  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (237,047.14) 
 (237,047.14) 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 39,409,324.75 

ก าไรสะสมลดลง (21,143,410.14) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง (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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 (หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2559 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน  189,637.71 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน  20,513,478.19 
ก าไรสุทธิลดลง (20,703,115.90) 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองต่อหุน้ลดลง (บาท/หุน้) (0.03) 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนในตลาด และจากการท่ีคู่สัญญาไม่
ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือการเกง็กาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้
มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจาก
การให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่
จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2017 

 Fixed interest rate  
Floating interest 

bearing 

 
Non – interest 

bearing 

 
Total  Within 1 year  More than 1 year to 

5 years 
   

Financial assets :          
     Cash and cash equivalents 100,000,000.00  -  207,917,461.61  12,011,159.19  319,928,620.80 
     Trade and other current receivables -  -  -  309,687,292.25  309,687,292.25 
     Other current assets -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     Other non – current assets -  -  8,600,483.68  -  8,600,483.68 
     Total 100,000,000.00  -  226,517,945.29  321,698,451.44  648,216,396.73 
Financial liabilities :          
     Bank overdrafts and Short-term loans from 

financial institution 
 

- 
  

- 
  

19,972,599.48 
  

- 
  

19,972,599.48 
     Trade and other current payable -  -  -  172,441,417.30  172,441,417.30 
     Current portion of long-term liabilities -  -  8,474,445.06  -  8,474,445.06 
     Short-term borrowings -  -  53,033,076.75  19,640,549.21  72,673,625.96 
     Long-term borrowings -  -  78,659,505.67  -  78,659,505.67 
     Total -  -  160,139,626.96  192,081,966.51  352,221,593.47 

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2016 

 Fixed interest rate  
Floating interest 

bearing 
 

Non – interest 
bearing 

 Total  Within 1 year  More than 1 year to 
5 years 

 

Financial assets :          
     Cash and cash equivalents -     -     135,080,221.56  6,649,474.20  141,729,695.76 
     Trade and other current receivables -     -     -     247,879,352.26  247,879,352.26 
     Other current assets -     -     7,135,269.98  -     7,135,269.98 
     Total -     -     142,215,491.54  254,528,826.46  396,744,318.00 
          
Financial liabilities :          
     Bank overdrafts and Short-term loans from 

financial institution  -      -     12,819,131.26  -     12,819,131.26 
     Trade and other current payable -  -  -  132,005,427.86  132,005,427.86 
     Current portion of long-term liabilities -  -  87,863,466.72  -  87,863,466.72 
     Short-term borrowings  -      -     79,147,147.77  -     79,147,147.77 
     Income tax payables -  -  -  10,457,561.09  10,457,561.09 
     Long-term borrowings  -      -     307,858.66     -  307,858.66 
     Total  -      -     180,137,604.41  142,462,988.95  322,600,593.36 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์างการเงิน :          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100,000,000.00  -  207,917,461.61  12,011,159.19  319,928,620.80 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  309,687,292.25  309,687,292.25 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน -  -  8,600,483.68  -  8,600,483.68 
     รวม 100,000,000.00  -  226,517,945.29  321,698,451.44  648,216,396.73 
หน้ีสินทางการเงิน :          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
- 

  
- 
  

19,972,599.48 
  

- 
  

19,972,599.48 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  172,441,417.30  172,441,417.30 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
 

- 
  

- 
  

8,474,445.06 
  

- 
  

8,474,445.06 
     เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  53,033,076.75  19,640,549.21  72,673,625.96 
     เงินกูย้มืระยะยาว -  -  78,659,505.67  -  78,659,505.67 
     รวม -  -  160,139,626.96  192,081,966.51  352,221,593.47 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์างการเงิน :          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -     -     135,080,221.56  6,649,474.20  141,729,695.76 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -     -     -     247,879,352.26  247,879,352.26 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -     -     7,135,269.98  -     7,135,269.98 
     รวม -     -     142,215,491.54  254,528,826.46  396,744,318.00 
หน้ีสินทางการเงิน :          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
 -    

  
 -    

  
12,819,131.26 

  
-    

  
12,819,131.26 

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  132,005,427.86  132,005,427.86 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
 

- 
  

- 
  

87,863,466.72 
  

- 
  

87,863,466.72 
     เงินกูย้มืระยะสั้น  -      -     79,147,147.77  -     79,147,147.77 
    ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  -  10,457,561.09  10,457,561.09 
    เงินกูย้มืระยะยาว  -      -     307,858.66     -  307,858.66 
     รวม  -      -     180,137,604.41  142,462,988.95  322,600,593.36 
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 (Unit : Baht) 

 Separate 

 For the year ended December 31, 2017 

 Fixed interest rate  
Floating interest 

bearing 

 
Non – interest 

bearing 

 
Total  Within 1 year  More than 1 year to 

5 years 
   

Financial assets :          
     Cash and cash equivalents -  -  142,341,557.07  493,367.05  142,834,924.12 
     Trade and other current receivables -  -  -  173,555,851.98  173,555,851.98 
     Other current assets -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     Total -  -  152,341,557.07  174,049,219.03  326,390,776.10 

Financial liabilities :          
     Bank overdrafts and Short-term loans from 

financial institution 
 

- 
  

- 
  

15,000,000.00 
  

- 
  

15,000,000.00 
     Trade and other current payable -  -  -  116,575,877.86  116,575,877.86 
     Total -  -  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  
Floating interest 

bearing 

 
Non – interest 

bearing 

 
Total  Within 1 year  More than 1 year to 

5 years 
   

Financial assets :          
     Cash and cash equivalents -     -     120,997,774.76  220,335.62  121,218,110.38 
     Trade and other current receivables -     -     -  175,065,567.08  175,065,567.08 
     Short-term loans -  -  -  165,000,000.00  165,000,000.00 
     Total -     -     120,997,774.76  340,285,902.70  461,283,677.46 

Financial liabilities :          
     Bank overdrafts and Short-term loans from 

financial institution 
 

-    
  

-    
  

7,822,287.05 
  

- 
  

7,822,287.05 
     Trade and other current payable  -      -     -  121,565,219.58  121,565,219.58 
     Total  -      -     7,822,287.05  121,565,219.58  129,387,506.63 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์างการเงิน :          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  142,341,557.07  493,367.05  142,834,924.12 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  173,555,851.98  173,555,851.98 
     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     รวม -  -  152,341,557.07  174,049,219.03  326,390,776.10 

หน้ีสินทางการเงิน :          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

 
- 

  
- 
  

15,000,000.00 
  

- 
  

15,000,000.00 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  116,575,877.86  116,575,877.86 
     รวม -  -  15,000,000.00  116,575,877.86  131,575,877.86 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ียปรับ
ลดตามราคาตลาด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์างการเงิน :          
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -     -     120,997,774.76  220,335.62  121,218,110.38 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     -     -  175,065,567.08  175,065,567.08 
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  165,000,000.00  165,000,000.00 
     รวม -     -     120,997,774.76  340,285,902.70  461,283,677.46 

หน้ีสินทางการเงิน :          
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

-    
  

-    
  

7,822,287.05 
  

- 
  

7,822,287.05 
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  -      -     -  121,565,219.58  121,565,219.58 
     รวม  -      -     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 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2016 
Currencies :        
  USD 3.19  1.21  0.02  -    
  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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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาใช้
นโยบายเนน้ความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศโดยรวมในบางช่วงเวลา กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงมีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2559 
สกลุเงนิ :        
  ดอลลาห์สหรัฐ 3.19  1.21  0.02  -    
  ยโูร 0.32  1.26  -  -    
  เยน 1.26  0.41  -  -    
  รูปีอินเดีย -  -     0.80  0.80 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงมีการให้สินเช่ือระยะสั้นและหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่
เป็นเจา้หน้ีการคา้และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคาร ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด จึงทาํให้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่า ๆ กนัในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังาน กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพน้ีมีสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินรวมได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 1.22 ลา้นบาท และ 1.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1.05 ลา้น
บาท และ 0.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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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. 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย      
หมายเหตุประกอบงบการเงิน       
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
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30. การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทัคือการดาํรงฐานเงินทุนท่ีแขง็แกร่งเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนเจา้หน้ี และ
ตลาดเงินทุน และเพ่ือการดาํเนินงานทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซ่ึง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดวา่เป็นผลของกิจกรรมการดาํเนินงานหารดว้ยส่วนของ ผูถื้อหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและติดตามระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.27: 1 และ 0.28:1 ตามลาํดบั
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.11 : 1 และ 0.12 : 1 ตามลาํดบั 

31. จัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับงวดปี 2559 ไดถู้กจดัประเภทใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ืองการกาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559 

32. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

 






