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Asia Precision Public Company Limited

Message from the Chairman
2018 was a great year for Asia Precision Group with excellent opportunities expanding into construction
business. This led to continuous growth in business and revenue. At the same time, the Group remained focused in
high precision parts and components manufacturing business, which together drive the business for sustainable
growth.
Operating results for 2018 were very satisfactory with immense growth led by power plant and utility system
construction business. The Group has backlog projects on hand and new bidding projects on the horizon from both
public and private sectors. This includes engineering, procurement and construction (EPC) and operations of
communal waste management with biomass power plant project, solar power plant, sub-stations, energy storage
system for both private sector and Electricity Authority.
The recovery of automotive sector was the key driver for the growth in automotive parts business, with
continuous increase in customers’ orders. The Company also improved its manufacturing capability, which drove
down cost and resulted in higher gross profit margin. At the same time, the product quality was kept at high standard,
satisfying customers’ need.
Furthermore, the Group strived to give back to the Thai society and conducted various social responsibility
projects. This includes, ‘Asia Volunteer Project’ which collaborated with Social Innovation Foundation to uplift living
standard for disables, and ‘Home Town Development Project’.
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 25, 2019

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

สารจากประธานกรรมการบริษทั
ปี 2561 นับเป็ นปี ที่ดีที่กลุ่มบริ ษทั ได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยได้ขยายการดาเนินการเข้าไปสู่ธุรกิจก่อสร้าง ซึ่ง
ช่วยสร้างรายได้ และผลักดันให้กลุ่มบริ ษทั เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ขณะเดียวกันบริ ษทั ยังคงให้ความสาคัญกับการ
ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ด้วยเช่นกันเพื่อสนับสนุน
ต่อการเพิ่มรายได้และพัฒนายอดรายได้ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืนต่อไป
ผลการดาเนิ นงานในปี 2561 เป็ นที่ น่าพอใจ มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค เพราะมีท้ งั งานในมือ และงานใหม่ๆ ที่เข้าไปประมูลรับงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบ
ในรู ปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการบริ หารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อ
ผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างพลังงานทางเลือกกับกลุ่มลูกค้าเดิม ทั้งโซลาร์
โรงไฟฟ้าขยะ เนื่ องจากความต้องการยังมี สูง รวมทั้งขยายงานด้านสถานี ไฟฟ้า และระบบ Energy Storage กับเอกชน
และหน่วยงานการไฟฟ้า
การฟื้ นตัวของอุต สาหกรรมยานยนต์ ส่ งผลให้ธุรกิ จในส่ วนผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ มี ยอดคาสั่งซื้ อเข้ามา
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริ ษทั ปรับกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนรู ปแบบใหม่ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต
ได้ดีและส่ งผลต่ออัตรากาไรขั้นต้นที่ สูงขึ้น โดยที่ ยงั คงรักษาคุณภาพของชิ้นงานที่ ผลิตให้มีความเที่ ยงตรงสู งตรงตาม
คุณภาพที่ลูกค้ากาหนดสมเป็ น Precision ได้อย่างแท้จริ ง
นอกจากที่กล่าวมานั้น กลุ่มบริ ษทั จะยังคงมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นงานต่อไปอย่างแข็งขัน รวมไปถึงมุ่งมัน่ ที่จะตอบ
แทนสังคมไทยโดยทากิ จกรรมเพื่อสังคมในโครงการต่างๆ เช่ น โครงการเอเซี ยอาสาซึ่ งเป็ นการร่ วมมื อกับมูลนิ ธิ
นวัตกรรมทางสังคมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ โครงการพัฒนาบ้านเกิด เป็ นต้น
ผมในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบคุณ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริ ษทั
และกลุ่มบริ ษทั ทุกด้านด้วยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมัน่ และทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน
ด้วยดีเสมอ เพื่อช่วยกันพัฒนาและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง ผมขอให้คามัน่ ว่าจะ ยึดหลักคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ และความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
25 กุมภาพันธ์ 2562
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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.
Business Divisions
APCS’s businesses are divided as follows:
1. High Precision Parts and Components Manufacturing
2. Engineering Consultation and Construction
3. Production and Distribution of Raw Water
1. High Precision Parts and Components Manufacturing
Asia Precision Public Co., Ltd., Asia Precision A.T. Co., Ltd. (previously P2 Precision Co., Ltd.), and Asia
Precision Tech Co., Ltd. manufacture and distribute 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. The
Company’s customers are 1st tier suppliers of auto parts. At present, the Company aims at producing and distributing
products to the automotive industry, air conditioning and refrigeration compressor industry and digital camera industry.
The policy is to expand its customer base to other industries so as to spread its risks and increase growth
opportunities. The Company also continues to improve its process for better coverage, add competitive edge as well as
support its flexibility.
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”หรื อ “APCS”) เดิ มชื่ อ บริ ษทั อี สเทิ ร์ น เอเซี ย พรี ซิชั่น ออโตพำร์ ท
อินดัสตรี จำกัด จดทะเบี ยนก่ อตั้งบริ ษทั เมื่ อวันที่ 7 ธันวำคม 2537 และได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด
เมื่ อวันที่ 14 มี นำคม 2538 บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยนแรกเริ่ ม 1 ล้ำนบำท โดยมี วตั ถุประสงค์ใ นกำรประกอบธุ รกิ จ คื อ
กำรผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining & Cold Forging) มีโรงงำนแห่ งแรก
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรปรำกำร ในช่วงปลำยปี 2545 ได้ยำ้ ยโรงงำนมำอยูท่ ี่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และ
เมื่ อวันที่ 4 มกรำคม 2554 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน มี ทุนจดทะเบี ยน 300,000,000 บำท และ
ทุ นที่ ช ำระแล้ว จ ำนวน 300,000,000 บำท และเมื่ อ วัน ที่ 29 กัน ยำยน 2554 บริ ษ ัท ได้น ำหุ ้ น สำมัญ ไปจดทะเบี ย น
เป็ นหลัก ทรั พ ย์ใ นตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ปั จ จุ บัน บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย น จ ำนวน 659,999,962 บำท
และทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 659,999,862 บำท
การประกอบธุรกิจของบริษัท
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) สำมำรถจำแนกได้ดงั นี้
1. ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ
2. ธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง ( EPC )
3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
1. ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ
โดยบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั เอ.ที . จำกัด (เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์
2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด) และ บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชน่ั
เทค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold
Forging) ที่ทำจำกโลหะ เช่น เหล็กกล้ำ เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรู ป สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น รวมถึงผลิตชิ้นส่ วน
โลหะที่ไม่ซบั ซ้อนและสำมำรถลดต้นทุนได้มำกเมื่อผลิตในปริ มำณสู ง โดยรู ปร่ ำง ลักษณะและคุณสมบัติของชิ้นงำนจะ
เป็ นไปตำมกำรออกแบบของลูกค้ำ โดยชิ้นส่ วนที่มีควำมเที่ยงตรงสู งของบริ ษทั สำมำรถนำไปใช้งำนได้ในอุตสำหกรรม
หลำยประเภท ลูกค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนกลุ่มที่ ผลิตส่ งให้บริ ษทั ประกอบรถยนต์โดยตรง (1st Tier
Supplier) โดยในปั จจุบันบริ ษทั มุ่งเน้นกำรผลิ ตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรม
คอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอำกำศ เครื่ องทำควำมเย็น และอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรกระจำยฐำนลูกค้ำสู่ หลำกหลำยอุตสำหกรรม เพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ ยงและเพิ่ม
โอกำสในกำรเติบโตให้กบั บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ยังคงเดินหน้ำยกระดับมูลค่ำเพิ่มของกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่ อง ด้วยกำร
ขยำยกระบวนกำรผลิ ตให้ครอบคลุม ช่ วยเพิ่มขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมถึงสนับสนุ นควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินงำนที่ยดื หยุน่ ของบริ ษทั

หน้ำ 1
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2. Engineering Consultation and Construction
A2 Technology Co., Ltd., APCS Technologies Co., Ltd., and A2teeravat joint venture Co., Ltd. engage in the
business of engineering and electrical engineering design and consultation for the construction of renewable-energy power
plants, 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.
3. Production and Distribution of Raw Water
Cholkij Sakol Co., Ltd. engages in production and distribution of raw water.
During recent years, the Group had a number of expansions and diversifications of business from originally high
precision metal parts and components manufacturing into other businesses. The diversification includes investment in
production and distribution of raw water business in 2016 Cholkij Sakol Co., Ltd. (“CK”), amounting 224 million baht,
through a subsidiary, A2 Technology Co., Ltd., which is in engineering, procurement and construction (EPC) business.
Total revenue of this EPC in 2018 was 1,450.40 million baht. The Group deems that business restructuring is necessary for
better management and preparation for future growth. Currently, the companies managed under the group are divided as
follows:
1. High Precision Parts and Components Manufacturing business, with 2018 revenue of 990.71 million baht,
consists of Asia Precision Public Co., Ltd., Asia Precision A.T. Co., Ltd. (previously P2 Precision Co., Ltd.), and
Asia Precision Tech Co., Ltd
2. Engineering Consultation and Construction business, with 2018 revenue of 1,450.40 million baht, consists of A2
Technology Co., Ltd., APCS Technologies Co., Ltd., and A2teeravat joint venture Co., Ltd.
3. Production and Distribution of Raw Water, with 2018 revenue of 35.71 million baht, consists of Cholkij Sakol
Co., Ltd.
As a result, the Group will undergo a business restructuring following the approval from APCS’s Board of Directors during
meeting No.1/2019 on 25 February 2019. The Board of Directors approved to change APCS from high precision metal
parts and components manufacturing to a holding company. This business restructuring will require an approval from
shareholders during 2019 Annual General Meeting on 20 April 2019.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
2. ธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง ( EPC )
โดยบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด และบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์
จำกัด ประกอบธุ รกิจก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ด
รวมถึง จำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลังงำน
ทุกประเภท ธุรกิจน้ ำ รวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์ และผสมสำรเคมี เพื่อจำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
หรื อเพื่ อใช้ เพื่ อจ ำหน่ ำยแก่ ชุ มชน และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และให้ บริ กำร ออกแบบ ให้ ค ำปรึ กษำ
ด้ำนวิศวกรรม กำรให้บริ กำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริ กำรดูแล บำรุ งรักษำ
3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
โดยบริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
สื บเนื่ องจำกที่ บริ ษ ัท ซึ่ งมี ธุ รกิ จหลักเป็ นผู ้ผลิ ตชิ้ นส่ วนโลหะที่ มี ควำมเที่ ยงตรงสู ง (High Precision
Machining& Cold Forging)ได้ขยำยขอบเขตกำรดำเนิ นกิจกำรไปสู่ ธุรกิจด้ำนบริ หำรจัดกำรน้ ำในปี 2559 ด้วยกำรลงทุน
ใน บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด (“ซี เค”) มูลค่ำ 224 ล้ำนบำท ผ่ำน บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“เอทู”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
รวมทั้ง เอทู (และบริ ษทั ย่อยในกลุ่ม) ได้เริ่ มประกอบธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง- Engineering Procurement Construction
(“EPC”) ในปี 2560 จนปั จจุบนั ปี 2561 รำยได้รวม 1,450.40 ล้ำนบำท บริ ษทั จึ งตระหนักถึงควำมจำเป็ นในกำรจัด
โครงสร้ำงกิจกำรในกลุ่มใหม่เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรบริ หำรจัดกำรและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพื่อกำรเติบโตใน
อนำคต ของกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มธุ รกิ จชิ้ นส่ วนโลหะ ปี 2561 รำยได้รวมทั้งสิ้ น 990.71 ล้ำนบำท ประกอบด้วย บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด
(มหำชน) บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด (ได้เปลี่ยนชื่อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์
2562 ) และ บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง “EPC” ปี 2561 รำยได้รวมทั้งสิ้น 1,450.40 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด และบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ ปี 2561 รำยได้รวมทั้งสิ้น 35.71 ล้ำนบำท ประกอบด้วย บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
ทั้งนี้ในปี 2562 กลุม่ บริ ษทั จึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด
(มหำชน) เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินธุรกิจจำกผลิตชิ้นส่ วนโลหะ เป็ นดำเนิ นธุรกิจด้ำนกำรลงทุน (Holding Company) ซึ่ งกำร
เปลี่ยนแปลงกำรดำเนิ นธุรกิจข้ำงต้นนี้ จะต้องได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2562 ซึ่ งจะจัดในวันที่
20 เมษำยน 2562

หน้ำ 2

Asia Precision Public Company Limited
Business Structure before and after restructuring is as follows:
Current business structure as of 25 February 2019 (before restructuring)

Business structure after restructuring
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
โครงสร้ำงปั จจุบนั ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 (ก่อนกำรปรับโครงสร้ำง)

โครงสร้ำงภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร

หน้ำ 3

Asia Precision Public Company Limited
บริษัทย่ อย
Company

1. A2 Technology Co., Ltd.

Abbrev.

A2

Business Description

Engineering Service, Automation Solution, and construction,

Segment

Registration
Date

Registered

Paid up

Par value

Capital

capital shares

per share

(Baht)

(shares)

(Baht)

Paid up
capital per
share
(Baht)

Shareholding

Shareholding
Proportion

(Shares)

Construction

19 October 2010

500,000,000.00

50,000,000.00

10.00

10.00

49,999,997.00

Construction

28 June 2017

10,000,000.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

9,997.00

(%)
Owned by
APCS 100.00

operation and maintenance of power plants

2. APCS Technology Co., Ltd.

3.A2teeravat joint venture Co., Ltd.,1)

APT

A2T

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.
Construction of enchanced water station

Owned by
A2 99.97

Construction

15 May 2018

75,000,000.00

Preferred shares

10.00

2.50

3,675,000.00
Common shares

10.00

2.50

Preferred shares

Owned by

3,675,000.00

A2 49.00

Owned by
APCS 100.00

3,825,000.00
4.Asia Precision A.T. Co., Ltd.2)

APAT

Manufacturing of high volume precision metal parts

5.AsiaPrecisionTech Co., Ltd.

AST

Manufacturing of precision metal parts

3. Cholkij Sakol Co., Ltd.

CK

Production and distribution of raw water

Metal parts

22 October 2010

150,000,000.00

15,000,000.00

10.00

10.00

14,999,997.00

Metal parts
manufacturing

30 August 2018

1,000,000.00

200,000.00

5.00

5.00

199,997.00

Owned by
APAT 100.00

Production of
raw water

14 July 2006

120,000,000.00

120,000.00

100.00

100.00

640,000.00

Owned by
A2 53.33

manufacturing

หมายเหตุ
1)

A2 Technology Co., Ltd. owns 3,675,000 preferred shares in A2teeravat joint venture Co., Ltd., with 10,000 voting rights for 1 preferred share. 1 common share has 1 voting right. Owners of preferred shares will receive dividends and capital upon the dissolution
or liquidation of business before common share owners and at the rate of 203% of paid up capital of preferred shares.
2)

On February 25, 2019, P2 Precision Co., Ltd. changed its company name to Asia Precision A.T. Co., Ltd.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ย่อย
บริษัท

1. บจก. เอทู เทคโนโลยี

ชื่ อย่ อ

A2

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจ

ให้บริ กำรในด้ำน Engineering Service และ Automation
Solution
และให้บริ กำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริ กำรดูแลและ

วันที่จดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายแล้ ว

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ

มูลค่าที่เรียกชาระ
หุ้นละ

จานวน
หุ้นที่ถือ

(บาท)

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

(หุ้น)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
(%)
ถือหุ้นโดย
APCS 100.00

ก่อสร้ำง

19 ตุลำคม 2553

500,000,000.00

50,000,000.00

10.00

10.00

49,999,997.00

ก่อสร้ำง

28 มิถุนำยน 2560

10,000,000.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

9,997.00

ถือหุ้นโดย
A2 99.97

ก่อสร้ำง

15 พฤษภำคม 2561

75,000,000.00

10.00

2.50

หุ้นบุริมสิ ทธิ

ถือหุ้นโดย

บำรุ งรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิด
2. บจก. เอพีซีเอส เทคโนโลยี

APT

จำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำน
โครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลังงำนทุกประเภท
ธุรกิจน้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์ และผสมสำรเคมี
เพื่อจำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีหรื อเพื่อใช้เพื่อ
จำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และ

3. บจก. กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ 1)

A2T

ให้บริ กำร ออกแบบ ให้คำปรึ กษำด้ำนวิศวกรรม
กำรให้บริ กำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริ กำรดูแล
บำรุ งรักษำ
งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรสูบน้ ำ

หุ้นบุริมสิ ทธิ
3,675,000.00
หุ้นสำมัญ

10.00

2.50

3,675,000.00

A2 49.00

3,825,000.00
4. บจก. เอเซี ย พรี ซิชน่ั เอ.ที. 2)

APAT

ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

22 ตุลำคม 2553

150,000,000.00

15,000,000.00

10.00

10.00

14,999,997.00

ถือหุ้นโดย
APCS 100.00

5. บจก. เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค

AST

ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

30 สิ งหำคม 2561

1,000,000.00

200,000.00

5.00

5.00

199,997.00

ถือหุ้นโดย
APAT 100.00

6. บจก. ชลกิจสำกล

CK

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ

บริ หำรจัดกำรน้ ำ

14 กรกฎำคม 2549

120,000,000.00

120,000.00

100.00

100.00

640,000.00

ถือหุ้นโดย
A2 53.33

หมำยเหตุ
1)
2)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นในบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นหุ้นบุริมสิ ทธิ จำนวน 3,6750,000 หุ้น โดยสิ ทธิในกำรออกเสี ยงสำหรับหุ้นบุริมสิ ทธิ 1 หุ้น เท่ำกับ 10,000 เสี ยง และหุ้นสำมัญ 1 หุ้น เท่ำกับ 1 เสี ยง และผูถ้ ือหุ้นบุริมสิ ทธิ ได้รับเงินปันผล
และได้รับชำระค่ำหุ้นเมื่อเลิกกิจกำรหรื อชำระบัญชีของบริ ษทั ก่อนผูถ้ ือหุ้นสำมัญในอัตรำร้อยละ 203 ของทุนชำระแล้วของหุ้นบุริมสิ ทธิน้ นั
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

หน้ำ 4

Asia Precision Public Company Limited
1.1 Core Value

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

เพื่อให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ที่ต้ งั ไว้ คือ "ผู้ชำนำญกำรระดับโลก ในกำรผลิตชิ ้นส่ วนโลหะควำมเที่ยงตรงสู ง"บริ ษทั
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการทั้งองค์กร เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีท้ งั ใน
ด้านการบริ หารจัดการ การผลิต และบุคลากร ซึ่งเน้นในด้านการผลิตสิ นค้าเป็ นหลัก โดยบริ ษทั ได้นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มา
ใช้ในการผลิตรวมถึงพัฒนาระบบป้ อนชิ้นงานอัตโนมัติ (Robot) มาใช้ในสายการผลิตเพิ่มขึ้น ในบางกระบวนการผลิตที่ตอ้ ง
ใช้บุคลากร บริ ษทั ได้เน้นการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรเหล่านั้นได้รับการฝึ กอบรมทักษะความรู ้เกี่ยวกับชิ้นงานที่
ผลิต เพื่อให้การผลิตชิ้นงานมีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนด และลดงานเสี ย เป็ นต้น
เนื่ องจากบริ ษทั จัดเป็ นกลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม ประเภทชิ้นส่ วนยานยนต์ ดังนั้นปั จจัยภายใน เช่น การบริ หารงาน
การผลิต การพัฒนาคน เป็ นปั จจัยที่บริ ษทั สามารถควบคุมและกาหนดทิศทางได้ แต่ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก
สังคม การเมือง และนโยบายของรัฐบาล เป็ นปั จจัยที่บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นหากปั จจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ซึ่ งระดับผลกระทบขึ้นอยูก่ บั ระดับความเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัยภายนอกดังกล่าว
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1.2 Business goals and future projects
Asia Precision Group has expanded into construction business, which has very high growth potential and will lead to
continuous increase in business and revenue. At the same time, the Group remained focused in high precision parts
and components manufacturing business, which together drive the business for sustainable growth.
The Group has business expansion plans as follows:
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.
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1.2 เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต
กลุ่มบริ ษทั ได้ขยายการลงทุนเข้าไปสู่ กลุ่มธุ รกิ จก่อสร้าง ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ จะช่วยสร้ างรายได้ และผลักดันให้กลุ่ม
บริ ษทั เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ขณะเดียวกันบริ ษทั ยังคงให้ความสาคัญกับการผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่ มี
ความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts and Components) ด้วยเช่นกันเพื่อสนับสนุนต่อการเพิ่มรายได้และพัฒนายอด
รายได้ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืนต่อไป
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายชิ้นส่ วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts and Components)
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในตลาดชิ้นส่ วนให้มากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทั้งนี้ การขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่ วนยอดขายส่ งออก ซึ่ งประเภทชิ้นงานที่
บริ ษทั คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีข้ ึน คือ ชิ้นส่ วนยานยนต์ ชิ้นส่ วนคอมเพรสเซอร์ ชิ้นส่ วนเครื่ องมือแพทย์ โดยกลุ่ม
ลูกค้าอยู่ในประเทศแถบยุโรปและอเมริ กา บริ ษทั จะขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายมากขึ้น (New Model) ใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และคอมเพรสเซอร์ เพื่อใช้กาลังการผลิตให้เต็มที่
2. บริ ษ ัท จะขยำยกำรประกอบธุ ร กิ จ ไปยัง อุ ต สำหกรรมอื่ น ๆ เพื่ อ กระจำยควำมเสี่ ย งจำกกำรพึ่ ง พำรำยได้จ ำก
อุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ ง รวมถึงกำรหำพันธมิตรทำงธุ รกิจที่ ตอ้ งกำรย้ำยฐำนกำรผลิตมำในประเทศ ซึ่ ง
พันธมิตรทำงธุ รกิ จดังกล่ำวจะต้องมีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจใกล้เคียงหรื อต่อเนื่ องกันกับลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิ จของบริ ษทั เพื่อก่อให้เกิ ด Synergy ในกำรผลิต และกำรเรี ยนรู ้เทคนิ คและกระบวนกำรผลิต โดยผลิตภัณฑ์
จะต้องมีรูปแบบและกำรผลิตที่ซบั ซ้อน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
3. บริ ษทั ย่อยขยำยกำรประกอบธุรกิจไปในด้ำนกำรให้บริ กำร กำรออกแบบให้คำปรึ กษำด้ำนวิศวกรรม กำรให้บริ กำร
งำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ด อีกทั้งมีแผนกำร
ขยำยธุรกิจไปยังโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์ และผสมสำรเคมี เพื่อจำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี หรื อ
เพื่อใช้เพื่อจำหน่ำยแก่ชุมชน
4. บริ ษทั ย่อยขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำทำงเลือกใหม่ของพลังงำน โซลำร์ รู ฟ คือระบบเปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์มำเป็ น
พลังงำนไฟฟ้ำบนหลังคำ เพื่อช่วยสร้ำงรำยได้ให้กบั ครอบครัว ช่วยเสริ มกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ ช่วยกันเปลี่ยนโลกได้
5. บริ ษทั ย่อยจะเป็ นหนึ่งในผูจ้ ดั ซื้อจัดหำเครื่ องจักรและอุปกรณ์ท้ งั หมดที่จำเป็ นต่อโครงกำร โดยจัดซื้ อและจัดหำจำก
ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จำหน่ ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเจรจำต่อรองรำคำ เงื่ อนไขกำร
สั่งซื้ อและกำรส่ งมอบ ตรวจสอบคุ ณภำพและคุ ณสมบัติของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่
ผูอ้ อกแบบได้ร ะบุ ไ ว้ รวมทั้งประสำนงำนให้มี ก ำรจัด ส่ ง ตำมที่ ก ำหนดกำรซึ่ ง สอดคล้อ งกับแผนงำนรวมของ
โครงกำร
6. บริ ษทั ย่อยได้ขยำยกำรลงทุนไปสู่ธุรกิจน้ ำ เนื่องจำกบริ ษทั ได้เล็งเห็นว่ำธุรกิจน้ ำเป็ นธุรกิจแห่งอนำคต มีกำรขยำยตัว
สูง และมีคู่แข่งไม่มำก โดยบริ ษทั ย่อยจะทำธุรกิจน้ ำแบบครบวงจร คือ น้ ำดิบ น้ ำประปำ และน้ ำเสี ย โดยมีลกั ษณะ
ของธุรกิจเป็ นกำรทำสัมปทำนกับภำครัฐ หรื อเอกชนที่น่ำเชื่อถือ เนื่ องด้วยปั จจุบนั ภำครัฐต้องกำรกระตุน้ เศรษฐกิจ
ด้วยกำรลงทุน จึงเป็ นช่องทำงที่กำรลงทุนโดยภำคเอกชน ในลักษณะสัมปทำนจะมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ ว อีกทั้งมี
กำรเปิ ด AEC ทำให้ช่องทำงในกำรลงทุน ที่ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น เมียรมำร์ ลำว และกัมพูชำ มีโอกำสมำกขึ้น
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7. The subsidiary will expand low-cost raw water reservoirs to cope with uncertainties from natural raw water
and increase revenue from customer growth.
1.3 Significant changes and developments
On January 8, 2016, A2 Technology Co., Ltd. invested into Cholkij Sakol Co., Ltd. at proportion of 53.33%,
with registered capital of 120 million baht.
On June 28, 2017, Asia Precision A.T. Co., Ltd. (Previously named : P2 Precision Co., Ltd.) increased its paid-up
registered capital by another Bt150 million.
On June 28, 2017, APCS Technology Co., Ltd. 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 Technology Co., Ltd. increased its paid-up registered capital by another Bt320
million.
On January 12, 2018, A2 Technology Co., Ltd. increased its paid-up registered capital by another Bt500 million.
On May 15, 2018, A2teeravat joint venture Co., Ltd. was established and engaged in construction business.
Registered capital of 75 million baht (see details in section: operations of subsidiaries)
On August 30, 2018, AsiaPrecisionTech Co., Ltd. was established and engaged in high precision metal parts and
components manufacturing. Registered capital of 1 million baht.
1.4 Structures of APCS and its subsidiaries

1.5 Relationship with the group of major shareholders
- NonePage 7
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7. บริ ษทั ย่อยจะขยำยแหล่งเก็บน้ ำดิ บต้นทุนต่ ำ เพื่อรองรั บปั ญหำควำมไม่แน่ นอนของน้ ำดิ บที่ ได้รับจำกธรรมชำติ
ควบคู่กบั กำรรองรับกำรขยำยรำยได้จำกกำรเติบโตของลูกค้ำ
1.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
- วันที่ 8 มกรำคม 2559 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ลงทุนซื้อหุน้ ในบริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด ในสัดส่ วนร้อยละ
53.33 โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บำท
- วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั เอ.ที.จำกัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็ น 150,000,000 บำท
- วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจกำรจัดจำหน่ำย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลังงำนทุกปะเภท โดยมีทุน
จดทะเบียน 10,000,000 บำท
- วันที่ 5 กันยำยน 2560 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 320,000,000 บำท
- วันที่ 12 มกรำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 500,000,000 บำท
- วันที่ 15 พฤษภำคม 2561 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมำ
ก่ อ สร้ ำ งตำมวัต ถุ ป ระสงค์ข องผู ้ว่ำ จ้ำ ง โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น จ ำนวน 75,000,000 บำท (ดู ร ำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หั ว ข้อ
กำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อย)
- วันที่ 30 สิ งหำคม 2561 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ชิ้นส่วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท
1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

1.5 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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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

2.1 Manufactures high Asia Precision PLC
Asia Precision A.T. Co., Ltd.2
precision metal
AsiaPrecisionTech Co., Ltd.
parts and
components
A2 Technology Co., Ltd
2.2 Consulting and
Construction (EPC) A2teeravat joint venture
Co., Ltd.
APCS Technology Co., Ltd.
Cholkij Sakol Co., Ltd.
2.3 Production and
distribution of raw
water

Investment
(%)

Consolidate Financial Statement1
2016

2018

Revenue

%

Revenue

%

Revenue

%

902.44

91.62

980.92

76.35

990.71

40.00

59.04

6.00

303.82

23.65

1,450.40

58.56

23.45

2.38

-

-

35.71

1.44

100%
100%

100%
100%
100%
53.33%

984.93
Note:

2017

100.00 1,284.74 100.00 2,476.82 100.00

1. The consolidated financial statements with combined revenues have been reconciled. (See details in Section 12, interrelated transactions.)
2. On February 25, 2019 P2 Precision Co., Ltd. changed its company name to Asia Precision A.T. Co., Ltd.

Group business divisions as of February 25, 2019
Asia Precision PLC (“Company”) has 6 subsidiaries, details as follows:
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ จำแนกตำมลักษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รายได้ผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มธุรกิจ

ดาเนินการโดย

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน)
2.1 กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่ วน
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จำกัด 2
โลหะ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั เทค จำกัด
2.2 กลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษำ
และก่อสร้ำง ( EPC )
2.3 กลุ่มธุรกิจบริ หำร
จัดกำรน้ ำ

สัดส่ วน
การลงทุน
(ร้ อยละ)
100%
100%

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

100%

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด

100%

บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

100%

บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด

53.33%

งบการเงินรวม
2559

1

2560

2561

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

902.44

91.62

980.92

76.35

990.71

40.00

59.04

6.00

303.82

23.65 1,450.40

58.56

23.45

2.38

-

-

35.71

1.44

984.93 100.00 1,284.74 100.00 2,476.82 100.00
หมำยเหตุ : 1.. รำยได้ระหว่ำงกันได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว (ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 12 เรื่ องรำยกำรระหว่ำงกัน )
2. เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จำกัด

กลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย 6 บริ ษทั ดังนี้

หน้ำ 8

Asia Precision Public Company Limited
On February 25, 2019, APCS’s Board of Directors approved the restructuring of group company and subsidiaries in the
meeting No.1/2019 – to change Asia Precision PLC business operation from metal parts manufacturing to a holding
company. This restructuring requires approval from shareholders, which will cast vote during 2019 AGM on April 20,
2019. In the case of approval by shareholders, the final Group structure will be as follows:

The operations of each division are as follows:
1. 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. The
Company’s customers are 1st tier suppliers of auto parts. At present, the Company aims at producing and
distributing products to the automotive industry, air conditioning and refrigeration compressor industry and
digital camera industry.
2. Engineering and electrical engineering design and consultation for the construction of renewable-energy power
plants, 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.
3. Production and distribution of raw water.
Details as follows:
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ ำงกำรดำเนิ นธุ รกิ จ โดยมติที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินธุรกิจจำกผลิตชิ้นส่วนโลหะ เป็ นดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุน (Holding Company) ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
กำรดำเนินธุรกิจข้ำงต้นนี้จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดในวันที่ 20 เมษำยน 2562
ทั้งนี้กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นดังนี้

การดาเนินงานของกลุ่มบริษัทดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold Forging) ที่ทำจำกโลหะ
เช่ น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น โดยคุ ณสมบัติ ลักษณะและรู ปทรง ของชิ้ นงำนจะเป็ นไปตำมกำร
ออกแบบของลู ก ค้ำ ปั จ จุ บัน ลู ก ค้ำ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมยำนยนต์ อุ ต สำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น อุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
2. ประกอบธุรกิจก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ด รวมถึง
จำหน่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลังงำนทุก
ประเภท ธุรกิจน้ ำ รวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์ และผสมสำรเคมี เพื่อจำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิ โตร
เคมีหรื อเพื่อใช้ เพื่อจำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และให้บริ กำร ออกแบบ ให้คำปรึ กษำด้ำน
วิศวกรรม กำรให้บริ กำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริ กำรดูแล บำรุ งรักษำ
3. ธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

หน้ำ 9

Asia Precision Public Company Limited
2.1 Manufacturing of metal parts
Revenue by Product/
Manufacturing of metal parts

Consolidate Financial Statement 1
2559
Revenue

2560
%

Revenue

%

Revenue

%

1. Automobiles

538.75

59.70

569.74

58.08

568.07

57.34

2. Motorcycles

106.42

11.79

111.35

11.35

122.15

12.33

3. Compressor

186.20

20.63

214.47

21.86

167.56

16.91

4. Camera

49.58

5.50

42.53

4.34

84.32

8.51

5. Other Part

21.49

2.38

42.83

4.37

48.61

4.91

980.92 100.00

990.71

100.00

902.44 100.00
Note:

2561

1. The consolidated financial statements with combined revenues have been reconciled. (See details in Section 12, interrelated transactions.)

The Company is a producer and distributor of high precision parts and components made metals such as steel, cast
iron, forged steel, stainless steel, and aluminium. The part designs and characteristics are set by customers.
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
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
Engine Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., Valeo Siam Thermal Systems Co., Ltd., Thai Summit
Mitsuba Electric Manufacturing Co., Ltd., Jtekt Automotive (Thailand) Co., Ltd., Siam Kubota Corporation Co., Ltd.,
Triumph Motorcycle (Thailand) Co., Ltd., T.Rad (Thailand) Co., Ltd., and etc.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

2.1. กลุ่มผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
งบการเงินรวม1

รายได้ผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มผลิตชิ้นส่ วนโลหะ

2559
รายได้

2560

2561

%

รายได้

%

รายได้

%

1. รถยนต์

538.75

59.70

569.74

58.08

568.07

57.34

2. รถจักรยำนยนต์

106.42

11.79

111.35

11.35

122.15

12.33

3. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น

186.20

20.63

214.47

21.86

167.56

16.91

4. กล้องถ่ำยภำพดิ จิตอล

49.58

5.50

42.53

4.34

84.32

8.51

5. ชิ้นส่วนอื่นๆ

21.49

2.38

42.83

4.37

48.61

4.91

980.92 100.00

990.71

100.00

902.44 100.00

หมำยเหตุ : 1. รำยได้ระหว่ำงกันได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว (ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 12 เรื่ องรำยกำรระหว่ำงกัน )

บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Parts and Components) ที่ทำจำก
โลหะ เช่น เหล็กกล้ำ เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรู ป สแตนเลส และอลูมิเนี ยม เป็ นต้น โดยรู ปร่ ำง ลักษณะและคุณสมบัติของ
ชิ้นงำนจะเป็ นไปตำมกำรออกแบบของลูกค้ำ
ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่ผลิตให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำยจะมีรำยละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่
จะน ำไปใช้ง ำน ซึ่ งลัก ษณะของชิ้ น ส่ ว นที่ บ ริ ษ ัท ผลิ ต มี ล ัก ษณะต่ ำ งกัน เช่ น รู ป ร่ ำ ง ขนำดมิ ติ ลัก ษณะของวัต ถุ ดิ บ
คุณสมบัติเฉพำะของวัตถุดิบ ควำมเรี ยบผิว เป็ นต้น
ทั้งนี้ แม้วำ่ ชิ้นส่ วนของบริ ษทั สำมำรถนำไปใช้งำนได้ในอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์กำรนำไปใช้งำนและกำรออกแบบชิ้นงำนของลูกค้ำ แต่ปัจจุบนั ลูกค้ำของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น และอุตสำหกรรมกล้อง
ถ่ำยภำพดิ จิตอล โดยผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ นำไปใช้เป็ นส่ ว นประกอบในชิ้ น ส่ วนและอุปกรณ์ ต่ ำงๆ ของลู กค้ำ ในแต่ล ะ
อุตสำหกรรม
2.1.1 ชิ้นส่ วนยานยนต์
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู งให้แก่ลูกค้ำของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ (Product Maker) ผูผ้ ลิตและจัดหำอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ ลิตและจัดหำอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1
จะนำผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ไปเป็ นส่ วนประกอบในชิ้นส่ วนของรถยนต์ ได้แก่ ชิ้ นส่ วนในเครื่ องยนต์ ระบบควบคุ มกำร
ขับเคลื่อน ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ปัดน้ ำฝน และสตำร์ตเตอร์ เป็ นต้น ส่วนผูผ้ ลิตชิ้นส่วนขั้นที่ 1ของรถจักรยำนยนต์
จะนำชิ้นส่วนของบริ ษทั ไปใช้เป็ นชิ้นส่วนเครื่ องยนต์และระบบคลัชท์ เป็ นต้น โดยลูกค้ำของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั อีซูซุเอ็นยิน่
แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จำกัด , บริ ษทั วำลีโอสยำม เทอร์ มอลซิ สเต็มส์ , บริ ษทั ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริ คแมนูแฟ็ ค
เจอริ่ ง จำกัด , บริ ษทั เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด , บริ ษทั สยำมคูโบต้ำ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด , บริ ษทั ไทรอัมพ์
มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด , บริ ษทั ที.รำด ประเทศไทย จำกัด และ บริ ษทั เออห์ลินส์ เอเซีย จำกัด เป็ นต้น

หน้ำ 10

Asia Precision Public Company Limited
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
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 2018 had produced approximately 2.17 million units, of which the local sales were
1.04 million units and 1.14 million units were exported.
The production quantity in 2018 increased from 2017 by 0.18 million units or 9 percent, and production quantity in
2018 increased from 2016 by 0.22 million units or 11 percent.
Domestic sales of vehicle in 2018 increased from 2017 by 0.17 million units or 20 percent, and Domestic sales of
vehicle in 2018 increased from 2016 by 0.27 million units or 36 percent.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทใี่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษทั เป็ นส่ วนประกอบ
A3003, A6061, A6063, ADC10
Bar Extrude, Cold Forge, Cast
Round, Hex, Profile : 8-230 mm
Turn, Mill, Drill, Ream, Assembly
Tolerance : +/- 0.007 mm
Roundness : 0.005 mm max
Roughness : 0.4 Ra
SCM415, S45C, SUM23, SUS410Q
Bar (HR, CD)
Round : 6-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Roll,
Serration, Heat Treatment
Tolerance : +/- 0.005 mm
Roundness : 0.005 mm
Roughness : 0.2 Ra
FC250, FCD450
Iron Cast
Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish
Tolerance : +/- 0.010 mm
Roundness : 0.010 mm
Roughness : 0.4 Ra
SCM415, SCM420, SCM440,
S45C, SUJ2,
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot
Forge, Cold Form
Round, Profile : 10-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Heat Treat
Tolerance : +/- 0.010 mm
Roundness : 0.010 mm
Roughness : 0.8 Ra
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
ภำวะอุตสำหกรรมรถยนต์ในปี 2561 มี ปริ มำณกำรผลิ ตรถยนต์ประมำณ 2.17 ล้ำนคัน ปริ มำณกำรขำย
รถยนต์ในประเทศ มีจำนวน 1.04 ล้ำนคัน ปริ มำณยอดกำรส่งออกรถยนต์ มีจำนวน 1.14 ล้ำนคัน โดยแบ่งเป็ น
ปริ มำณกำรผลิตรถยนต์ของปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำนวน 0.18 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 9 และ
ปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 0.22 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 11
ปริ มำณกำรขำยรถยนต์ในประเทศปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำนวน 0.17 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 20 และ
ปี 2561 เพิม่ ขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 0.27 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 36
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Export sales of vehicle in 2018 increased from 2017 by 0.0009 million units or 0.08 percent, and Export sales of
vehicle in 2018 decreased from 2016 by 0.05 million units or 4 percent.
Overall automotive industry in 2018 has a year on year increase in production as a result of expansion in
domestic sales, led by the investment from government and private sector, and from growth in agriculture sector. However,
there is a slowdown in export volume.
Year

2014
2015
2016
2017
2018

Vehicle Production
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
1,880,007
-23
1,913,002
2
1,944,417
2
1,988,823
2
2,167,694
9

Domestic Sales of Vehicles
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
881,832
-34
799,632
-9
768,788
-4
871,650
13
1,041,739
20

Export of Vehicles
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
1,128,102
0
1,204,895
7
1,188,515
-1
1,139,696
-4
1,140,640
0

Source: Thailand Automotive Institute

(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 2,200,000 automobiles will be manufactured in 2019 or a
growth of 4.76 percent – 1,050,000 for domestic distribution (5 percent increase) and 1,150,000 for the export markets (4.55
percent increase). This is in line with the forecasts by the Office of the National Economic that the 2019
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ปริ มำณยอดกำรส่งออกรถยนต์ของปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำนวน 0.0009 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 0.08 และปี
2561 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 0.05 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 4
ภำพรวมอุตสำหกรรมรถยนต์ ในปี 2561 คำดว่ำ ปริ มำณกำรผลิตขยำยตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยเป็ นกำรขยำยตัวของตลำดในประเทศ อันเนื่องมำจำกกำรลงทุนของภำครัฐและเอกชนรวมทั้งผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เพิม่
สูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี กำรส่งออกคำดว่ำจะมีกำรชะลอตัว
กำรผลิตรถยนต์
ปริ มำณ อัตรำกำรขยำยตัว
(คัน)
(ร้อยละ)
1,880,007
-23
1,913,002
2
1,944,417
2
1,988,823
2
2,167,694
9

ปี
2557
2558
2559
2560
2561

ยอดขำยรถยนต์ในประเทศ
ปริ มำณ อัตรำกำรขยำยตัว
(คัน)
(ร้อยละ)
881,832
-34
799,632
-9
768,788
-4
871,650
13
1,041,739
20

ปริ มำณ
(คัน)
1,128,102
1,204,895
1,188,515
1,139,696
1,140,640

ยอดส่งออก
อัตรำกำรขยำยตัว
(ร้อยละ)
0
7
-1
-4
0

ที่มำ: สถำบันยำนยนต์ (Thailand Automotive Institute)

(ล้ำนคัน)
3.0
2.5

2.5

2.0
1.5

1.3

1.0

1.1

0.9

1.2

1.1

2.2

2.0

1.9

1.9

1.9

1.2

0.8

0.8

2558

2559

0.9

1.1

1.0

1.1

0.5
2556

2557
กำรผลิตรถยนต์ ปริ มำณ (คัน)

ยอด ำยรถยนต์ นประเทศ ปริ มำณ (คัน)

2560

2561

ยอดส่งออก ปริ มำณ (คัน)

ที่มำ: สถำบันยำนยนต์ (Thailand Automotive Institute)

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันรถยนต์
ตำมข้อมูลของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิ จอุตสำหกรรม ของสำนักงำนเศรษฐกิ จ
อุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม ได้คำดกำรณ์วำ่ ประมำณกำรอุตสำหกรรมรถยนต์ในปี 2562 จำกกำรคำดกำรณ์
ของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม คำดว่ำ จะมีกำรผลิตรถยนต์ประมำณ 2,200,000 คัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร้ อยละ 4.76 โดยเป็ นกำรจำหน่ ำยในประเทศประมำณ 1,050,000 คัน เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 5.00 และเป็ นกำรส่ งออกประมำณ
1,150,000 คัน เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.55 ซึ่ งสำนักงำนเศรษฐกิ จอุตสำหกรรม ประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวของดัชนี ผลผลิ ต
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MPI will increase 2.0-3.0 percent due to the positive impact of expected election date. This will induce confidence in investors
and push forward the public investment projects, including construction of EEC projects.
Motorcycle Industry
The motorcycle industry in 2018 produced some 2.1 million motorcycles with local sales of 1.8 million units and
export sales of 0.9 million units motorcycles.
The production motorcycle quantity in 2018 increased from 2017 by 0.008 million units or 0.004 percent, and
production quantity in 2018 increased from 2016 by 0.24 million units or 13.33 percent.
Domestic sales of vehicle in 2018 decreased from 2017 by 0.03 million units or 1 percent, and Domestic sales of
vehicle in 2018 increased from 2016 by 0.05 million units or 3 percent.
Export sales of vehicle in 2018 increased from 2017 by 0.04 million units or 4 percent, and Export sales of vehicle in
2018 decreased from 2016 by 0.04 million units or 4 percent.
The overall motorcycle production industry in 2018 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.
Motorcycle production
Year
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
2014
1,842,708
-17
2015
1,807,325
-2
2016
1,820,358
1
2017
2,055,193
13
2018
2,063,076
0
Source: Thailand Automotive Institute

Local sales of motorcycle
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
1,701,535
-15
1,639,090
-4
1,738,231
6
1,810,771
4
1,788,323
-1

Export of motorcycle
Quantity
Growth Rate
(Unit)
(%)
887,980
-5
939,980
6
924,917
-2
849,081
-8
886,275
4

Industry trends and motorcycle rivalry
An industrial economic report by the Office of Industrial Economics expects that some 2,000,000 motorcycles will
be produced in 2019. 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.
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อุตสำหกรรม (MPI) ปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวในช่วงร้อยละ 2.0 – 3.0 โดยมีปัจจัยบวกจำกควำมชัดเจนของกำรเลือกตั้ง ซึ่ งจะ
สร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้กบั นักลงทุนค่อนข้ำงมำก แรงขับเคลื่อนจำกกำรลงทุนภำครัฐจำกควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทุนที่
สำคัญๆ รวมถึงกำรดำเนิ นงำนภำยใต้แผนงำนพัฒนำระเบี ยงเศรษฐกิ จภำคตะวันออก (EEC) ที่ โครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนสำคัญภำยใต้แผนงำนพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกมีควำมคืบหน้ำมำกขึ้นตำมลำดับ
ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
ภำวะอุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์ในปี 2561 มีปริ มำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ประมำณ 2.1 ล้ำนคัน ปริ มำณ
กำรขำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศ มีจำนวน 1.8 ล้ำนคัน ปริ มำณยอดกำรส่ งออกรถจักรยำนยนต์ มีจำนวน 0.9 ล้ำนคัน โดย
แบ่งเป็ น
ปริ มำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ของปี 2561 เพิ่มจำกปี 2560 จำนวน 0.008 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 0.004
และปี 2561 เพิม่ ขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 0.24 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 13.33
ปริ มำณกำรขำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 0.03 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 1
และ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 0.05 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 3
ปริ มำณยอดกำรส่ งออกรถจักรยำนยนต์ปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำนวน 0.04 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 4
และปี 2561 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 0.04 ล้ำนคัน คิดเป็ นร้อยละ 4
ภำพรวมในปี 2561 กำรผลิตรถจักรยำนยนต์จะขยำยตัว เมื่อเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจำกควำม
ต้องกำรของตลำดในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมตลำดส่งออกชะลอตัว
กำรผลิตรถจักรยำนยนต์
ปี

ปริ มำณ อัตรำกำรขยำยตัว
(คัน)
(ร้อยละ)

ยอดขำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศ
ปริ มำณ
(คัน)

2557
1,842,708
-17
1,701,535
2558
1,807,325
-2
1,639,090
2559
1,820,358
1
1,738,231
2560
2,055,193
13
1,810,771
2561
2,063,076
0
1,788,323
ที่มำ: สถำบันยำนยนต์ (Thailand Automotive Institute)

อัตรำกำรขยำยตัว
(ร้อยละ)
-15
-4
6
4
-1

ยอดส่งออกรถจักรยำนยนต์
ปริ มำณ
(คัน)
887,980
939,980
924,917
849,081
886,275

อัตรำกำรขยำยตัว
(ร้อยละ)
-5
6
-2
-8
4

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันรถจักรยานยนต์
ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิ จ อุ ต สำหกรรม ของส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จ อุ ต สำหกรรม (สศอ.) ได้ค ำดกำรณ์
อุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์ของปี 2562 คำดว่ำ กำรผลิ ตจะทรงตัว คิ ดเป็ นปริ มำณกำรผลิ ต รถจักรยำนยนต์ประมำณ
2,000,000 คัน ทั้งนี้ จำกปริ มำณกำรผลิตที่คำดกำรณ์ไว้ขำ้ งต้นจะเป็ นกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยในประเทศ ประมำณร้อยละ 85-90
และกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก ร้อยละ 10-15
ภาวะอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์
อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์จดั เป็ นหนึ่ งในอุตสำหกรรมเป้ ำหมำยที่รัฐบำลให้กำรสนับสนุน เนื่ องจำกเป็ น
อุตสำหกรรมที่มีบทบำทในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมยำนยนต์ซ่ ึงไทยเป็ นฐำนกำรผลิตขนำดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
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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 2018 grew slightly. The total export value was THB 280,480 million, comprising
engine parts worth THB 37,226 million or 13 percent, spare parts worth THB 26,941 million or 10 percent, equipment
parts and accessories worth THB 215,680 million or 77 percent and other parts worth THB 633 million or 0 percent. The
Information Technology & Communication Center, Office of the Permanent Secretary for Commerce said major export
markets for automotive parts were Japan, Malaysia and Indonesia while motorcycle part were Cambodia, Indonesia and
Vietnam.
Quantity of Export Automotive & Auto Parts

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

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

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

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

(Unit : Million Baht)

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

2018
37,226
26,941
215,680
633
280,480
2

Source: Thailand Automotive Institute
Industry trends and automotive parts competition
In 2019, 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
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และมี ควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ ทั้งในส่ วนที่ ก่อให้เกิ ดกำรจ้ำงงำนเป็ นจำนวนมำก และก่อให้เกิ ดกำร
เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องต่ำงๆ
ในภำคอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ ลักษณะกำรแข่งขันจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็ นอุตสำหกรรม
ที่มีกำรกระจำยตัวมำก โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละบริ ษทั จะมีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน และตำมปกติแล้วลูกค้ำจะมีขนำดใหญ่กว่ำ
ผูป้ ระกอบกำรมำก ทำให้ลูก ค้ำเลื อกใช้ผูป้ ระกอบกำรหลำยรำยสำหรั บชิ้ นส่ ว นแต่ล ะอย่ำ ง และควำมสัมพันธ์ระหว่ำ ง
ผูป้ ระกอบกำรและลูกค้ำโดยปกติจะเป็ นไปในรู ปของกำรพยำยำมพัฒนำ Supplier เพื่อให้สำมำรถส่ งชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้ำรำย
นั้นๆ ได้ในระยะยำวเนื่ องจำกกำรพัฒนำ Supplier แต่ละรำยให้มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้น้ นั ไม่ใช่เรื่ องง่ำย
และหำกชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งมีปัญหำเกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อลูกค้ำรำยนั้นทำให้ไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกในอุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ เมื่อมีกำรพัฒนำ Supplier ขึ้นมำแล้วจะมีกำรดูแล Supplier
ให้เติบโตไปพร้ อมกับลูกค้ำรำยนั้นๆ ในส่ วนของบริ ษทั นั้น มีลกั ษณะเด่ นเพิ่มเติม คือไม่ได้มุ่งเน้นเฉพำะผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เฉพำะอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ ง หำกแต่ผลิตชิ้ นส่ วนที่ มีควำมเที่ ยงตรงสู งโดยเฉพำะ ทำให้บริ ษ ัทมีลูกค้ำอยู่ใน
หลำกหลำยอุตสำหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพำะสำยที่เด่นชัด
ปี 2561 อุตสำหกรรมชิ้ นส่ วนยำนยนต์ มี ทิศทำงกำรเติ บโตขึ้น โดยมี มูลค่ำกำรส่ งออกชิ้ นส่ วนยำนยนต์
จำนวน 280,480 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นกำรส่งออกชิ้นส่วนเครื่ องยนต์ จำนวน 37,226 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 13 ชิ้นส่วนอะไหล่
จำนวน 26,941 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 10 ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ 215,680 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 77 และชิ้นส่ วนอื่น
จำนวน 633 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 0 โดยข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรสำนักงำนปลัดกระทรวง
พำณิ ช ย์ รำยงำน ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ร ถยนต์ มี ต ลำดส่ ง ออกที่ ส ำคัญ คื อ ญี่ ปุ่ น มำเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย และชิ้ น ส่ ว น
รถจักรยำนยนต์มีตลำดส่งออกที่สำคัญ คือ กัมพูชำ อินโดนีเซีย และเวียดนำม
มูลค่ าการส่ งออกชิ้นส่ วนยานยนต์
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เครื่ องยนต์
ชิ้นส่วนอะไหล่
ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอื่นๆ
รวม
อัตรำกำรขยำยตัว (%)

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

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

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

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

2561
37,226
26,941
215,680
633
280,480
2

ที่มำ: สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันชิ้นส่ วนยานยนต์
ปี 2562 โดยภำพรวมอุตสำหกรรมชิ้ นส่ วนยำนยนต์ในส่ วนที่ ผลิ ตให้กับโรงงำนประกอบรถยนต์ น่ ำจะมี
แนวโน้มที่ปรับตัวดี ข้ ึน อันเนื่ องมำจำกนโยบำยภำครัฐบำลที่ สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบกำรเน้นกำรเป็ นฐำนกำร
ผลิตและส่ งออกยำนยนต์และชิ้นส่ วนยำนยนต์ที่ยง่ั ยืน อีกทั้งชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ และชิ้นส่ วนอะไหล่ยำนยนต์ ยังคงเป็ นที่
ต้องกำรของตลำดส่งออกหลำยประเทศ เช่น ญี่ปุ่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชำ เนื่องจำกประเทศไทยมีศกั ยภำพกำรผลิต
ที่ได้คุณภำพทัดเทียมกับตลำดภูมิภำคอำเซียน ทั้งนี้ในภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ของบริ ษทั มี
ผลประกอบกำรที่ดีข้ ึน สอดคล้องกับสภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต์โดยภำพรวมของประเทศ
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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

(B) Marketing and Competition
Compressor Industry
The production compressor quantity in 2018 decreased from 2017 by 0.7 million units or 7.37 percent, and
production quantity in 2018 decreased from 2016 by 1.6 million units or 15.38 percent.
Domestic sales of vehicle in 2018 decreased from 2017 by 0.6 million units or 11.76 percent, and Domestic sales of
vehicle in 2018 decreased from 2016 by 1.2 million units or 21.05 percent.

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

2014
11.8
-1
5.9
-2

2015
11.0
-6
5.8
-2

2016
10.4
-6
5.7
-3

2017
9.5
-9
5.1
-10

2018
8.8
-8
4.5
-12

Industrial prospects and competition
In 2018, 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.
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2.1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนให้แก่ผผู ้ ลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำม
เย็น (Product Maker) โดยตรง ซึ่ งลูกค้ำของบริ ษทั ได้แก่ บจ. อิเมอร์ สัน อิเลคทริ ค (ประเทศไทย) , บจ. อิเมอร์ สัน ไคลเมท
เทคโนโลยี เป็ นต้น
ตัวอย่ าง ผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นทีใ่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ น
ส่ วนประกอบ
SCM415, S10C, S15C, S20C,
S45C, 316L
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge
Round, Profile : 10-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish,
Heat Treat, Copper Plate
Tolerance : +/- 0.010 mm
Drill Hole : 0.6 x 7.0 mm
Roundness : 0.020 mm
Roughness : 0.4 Ra
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
ปริ มำณกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ของปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 0.7 ล้ำนเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 7.37 และปี
2561 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 1.6 ล้ำนเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 15.38
ปริ มำณกำรจำหน่ำยภำยในประเทศของปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 0.6 ล้ำนเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 11.76
และปี 2561 ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 1.2 ล้ำนเครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 21.05
2557
2558
2559
2560
2561
ปริ มำณกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ (ล้ำนเครื่ อง)
11.8
11.0
10.4
9.5
8.8
อัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ)
-1
-6
-6
-9
-8
ปริ มำณจำหน่ำยภำยในประเทศ (ล้ำนเครื่ อง)
5.9
5.8
5.7
5.1
4.5
อัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ)
-2
-2
-3
-10
-12
ที่มำ: สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.)

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ในปี 2561 ภำพรวมอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริ มำณกำรจำหน่ ำยกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ ปรั บตัวลดลง
เนื่องจำกกำรส่งออกไปยังสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริ กำ จีน ญี่ปุ่น และอำเซียนลดลง อย่ำงไรก็ตำมรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ขีด
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ได้คำดกำรณ์ดำ้ นกำรส่ งออกในอุตสำหกรรมเครื่ องปรับอำกำศ
และเครื่ องทำควำมเย็น ประเทศไทยยังมี โอกำสในกำรก้ำวสู่ ควำมเป็ นผูน้ ำแห่ งศูนย์กลำงอุตสำหกรรมกำรผลิต และกำร
ส่งออกเครื่ องปรับอำกำศ และเครื่ องทำควำมเย็น จำกปั จจุบนั มีมูลค่ำทำงกำรค้ำกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง และอำเซี ยน
เป็ นคู่คำ้ อันดับหนึ่งของไทย กำรมีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะช่วยในมำตรกำรกำรลดและยกเลิกภำษีในด้ำนสิ นค้ำ
กำรบริ หำร ตลอดจนสิ ทธิพิเศษด้ำนกำรลงทุนแก่กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน
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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.
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 2018, 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 less cameras are compact and lens replaceable. Their quality is close to the DSLR cameras.
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ทั้งนี้ ในภำพรวมของบริ ษทั อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ และเครื่ องทำควำมเย็น มีผลประกอบกำรที่ ดีข้ ึ น
อันเนื่องมำจำกกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีเครื อข่ำยอยูท่ ว่ั โลกมียอดสั่งซื้ อชิ้นส่ วนโลหะซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของคอมเพรสเซอร์
อย่ำงต่อเนื่ อง บริ ษทั สำมำรถสนองควำมต้องกำรได้ทนั ต่อเวลำและมีคุณภำพจึ งทำให้ยงั คงสำมำรถรักษำระดับยอดขำยให้
เพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
2.1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมกล้ องดิจติ อล
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษ ทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและจำหน่ ำยชิ้ นส่ วนให้แก่ ผูผ้ ลิ ตกล้องถ่ำยภำพดิ จิตอล (Product Maker) โดยตรง และ
ชิ้นส่ วนที่บริ ษทั จำหน่ำย ได้แก่ ชิ้นส่ วนในชุดซูมของกล้องถ่ำยภำพ โดยลูกค้ำของบริ ษทั ได้แก่ บจ. นิ คอน (ประเทศไทย)
บจ.นิเด็ด โคปอล (ประเทศไทย) บจ.เอนท์ (ประเทศไทย)
ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมกล้ องถ่ ายภาพดิจติ อลทีใ่ ช้ ชิ้นส่ วนของบริษัทเป็ นส่ วนประกอบ
A5056
Extrude, Cold Forge, Cast
Round : 50-100 mm
Turn, Drill, Cam Mill, Anodize
Tolerance : +/- 0.005 mm
Roundness : 0.010 mm max
Roughness : 0.15 Ra
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมกล้ องถ่ ายภาพดิจติ อลในประเทศไทย
ปี 2561 ภำวะอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอลมีอตั รำกำรเติบโตที่ทรงตัว เนื่องจำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตสมำร์ทโฟน
ได้เพิ่มเทคโนโลยีกำรถ่ำยภำพในสมำร์ ทโฟนให้ถ่ำยรู ปได้คมชัดขึ้น และได้พฒั นำกำรถ่ำยภำพในสมำร์ ทโฟนอย่ำงต่อเนื่ อง
ปั จจุบนั สมำร์ ทโฟนบำงรุ่ นสำมำรถถ่ำยรู ปได้มีคุณภำพเดี ยวกันกับกล้องคอมแพค ซึ่ งทำให้ผูบ้ ริ โภคหันไปใช้สมำร์ ทโฟน
มำกขึ้น จนส่งผลกระทบต่อตลำดกล้องถ่ำยรู ปดิจิตอล
โดยกล้องถ่ำยภำพดิจิตอลแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักดังนี้
 กล้องคอมแพค หมำยถึงกล้องขนำดเล็กเหมำะสำหรับพกพำและใช้งำนง่ำย กล้องประเภทนี้ เป็ นผลิตภัณฑ์
หลักของกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
 กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมำยถึงกล้องคุณภำพสู ง ขนำดค่อนข้ำงใหญ่ รำคำสู ง สำมำรถถอด
เปลี่ยนเลนส์ เหมำะสำหรับผูใ้ ช้กล้องมืออำชีพและเนื่ องจำกกล้องชนิ ดนี้มีรำคำค่อนข้ำงสู ง จึงทำให้ฐำนลูกค้ำเล็กกว่ำกล้อง
แบบคอมแพค
 กล้อง Mirror less หมำยถึงกล้องคอมแพคที่สำมำรถเปลี่ยนเลนส์ได้ มีคุณภำพใกล้เคียงกับกล้อง DSLR
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Quantity Production of Digital Still Cameras

Source: Camera & Imaging Products Association

Industrial prospects and competition
In 2019, 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.
The following section describes overall picture of business in automotive industry, including policies, market
characteristics, raw material sourcing, impact on environment and work in progress. Details as follows:
(C) 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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ปริมาณการผลิตกล้ องถ่ ายภาพในตลาดโลก
ที่มำ: Camera & Imaging Products Association
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ปี 2562 บริ ษทั คำดว่ำอุตสำหกรรมกล้องดิ จิตอลน่ ำจะมีแนวโน้มในอนำคตอำจจะไม่เติ บโตมำกนัก เนื่ องจำก
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปหันไปนิ ยมถ่ำยรู ปจำกสมำร์ ทโฟนแทนกำรใช้กล้องดิ จิตอลถ่ำยรู ป แต่อย่ำงไรก็ตำมยังมีผูบ้ ริ โภคบำงกลุ่ม
ที่นิยมใช้กล้องถ่ำยภำพอยู่ ซึ่งเป็ นกลุ่มกล้องถ่ำยภำพที่มีประสิ ทธิภำพสูง และมีรำคำแพง
ในส่ วนต่อไปนี้ เป็ นกำรอธิ บำยถึงภำพรวมของธุรกิ จซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ เกี่ยวกับนโยบำยและ
ลักษณะกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
และงำนที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ดังต่อไปนี้
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ทสี่ าคัญ
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold Forging)
ที่ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำในด้ำนคุณภำพของชิ้นงำนและคุณภำพของกำรให้บริ กำร โดยบริ ษทั ให้ควำมสำคัญและ
ใส่ใจในกำรผลิตตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบ, กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต, กำรควบคุมกำรผลิต รวมไปถึงกำรตรวจสอบ
คุณภำพและควำมเรี ยบร้อยของชิ้นส่วน และกำรส่งมอบให้แก่ลูกค้ำได้ตรงเวลำ เพื่อให้มน่ั ใจได้วำ่ ชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิต
ตรงตำมควำมต้องกำรและกำรออกแบบของลูกค้ำ
ทั้งนี้ผผู ้ ลิตที่นำชิ้นส่วนของบริ ษทั ไปเป็ นส่วนประกอบมีท้ งั ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ (Product Maker) และผูผ้ ลิตและ
จัดหำอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกลยุทธ์ที่บริ ษทั ใช้ในกำรแข่งขัน เป็ น
ดังนี้
(1) คุณภำพของชิ้นส่ วน บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมคุณภำพของชิ้นส่ วนที่บริ ษทั ผลิต เพื่อให้
ชิ้นส่ วนดังกล่ำวมีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรและกำรออกแบบของลูกค้ำ โดยบริ ษทั จะจัดหำวัตถุดิบที่ มี
คุณสมบัติตรงตำมที่ลูกค้ำกำหนด, ออกแบบกระบวนกำรผลิตบนคอมพิวเตอร์ , กำรกำกับดูแลกระบวนกำรผลิต
ในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงกำรตรวจสอบคุณภำพของชิ้นส่ วนที่ผลิตเสร็ จแล้ว โดยบริ ษทั จัดให้มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพของชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็ จแล้ว 2 ระดับ คือ (1) กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต และ
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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, APCS 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.
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(2) กำรตรวจสอบขั้นสุดท้ำยก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ ทั้งนี้เพื่อให้มน่ั ใจว่ำชิ้นส่วนที่บริ ษทั ผลิตและส่งมอบให้แก่
ลูกค้ำมีคุณสมบัติตรงตำมที่ลูกค้ำกำหนดและออกแบบ
(2) ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่ งมอบงำน บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรควบคุมและจัดส่ งชิ้นส่ วนให้แก่
ลูกค้ำได้ตรงตำมเวลำและสำมำรถส่ งมอบงำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนกำรผลิตของลูกค้ำเป็ นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในกำรทำงำนของบริ ษทั
(3) ควำมมัน่ คงในกำรผลิต บริ ษทั สำมำรถผลิตและจัดหำชิ้นส่ วนได้ตรงตำมรู ปแบบควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ และในปริ มำณที่ กำหนดอันส่ งผลให้ลูกค้ำสำมำรถบริ หำรกระบวนกำรผลิตเพื่อขจัดควำมสู ญเปล่ำของ
ปั จจัยกำรผลิตต่ำงๆ ให้ถูกนำมำใช้แบบทันเวลำพอดี (Just-in-time)
(4) ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มหรื อขยำยกำลังกำรผลิต บริ ษทั สำมำรถเพิ่มหรื อขยำยกำลังกำรผลิตชิ้นส่ วน
เพื่อรองรับกำรเติบโตและกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของลูกค้ำโดยสำมำรถผลิตชิ้นส่ วนได้ในปริ มำณที่เพิ่มขึ้นหำกมี
ควำมต้องกำรจำกลูกค้ำ
(5) กำรขยำยขอบเขตในกำรดำเนินงำน บริ ษทั ได้เพิ่มสำยกำรผลิตที่มีควำมต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นกระบวนกำร
ต่อเนื่ องจำกสำยกำรผลิตหลักของบริ ษทั เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น กำรชุบเคลือบผิวซึ่ งเริ่ มใช้งำนครั้ง
แรกใน ไตรมำสที่ 2 ปี 2554 เป็ นต้น
ในอดีตบริ ษทั ต้องว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกในกำรทำกระบวนกำรดังกล่ำว ซึ่ งทำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ ง
และประสำนงำน ค่ำใช้จ่ำยกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก รวมถึงค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรในกำรตรวจสอบคุณภำพ นอกจำกนี้
กำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกยังทำให้บริ ษทั ใช้เวลำในกำรผลิตชิ้นงำนยำวนำนขึ้น เนื่ องจำกมีระยะเวลำในกำรขนส่ ง
ชิ้นงำนไป-กลับ และระยะเวลำในกำรดำเนินกำรของบุคคลภำยนอก ซึ่งอยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของบริ ษทั
กำรที่ บริ ษทั ขยำยขอบเขตในกำรดำเนิ นงำนให้ครอบคลุมกระบวนกำรดังกล่ำวจะทำให้สำมำรถ
บริ หำรต้นทุนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และระยะเวลำในกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(6) กำรพัฒ นำกระบวนกำรผลิ ต และกำรจัด กำรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ บริ ษัท มุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นำ
กระบวนกำรผลิตและกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยในเบื้ องต้นบริ ษทั ได้เริ่ มนำระบบ TOYOTA
Production System (TPS) มำประยุกต์ใช้ในปี 2551 รวมถึงกำรนำกระบวนกำรขึ้นรู ปแบบเย็น (Cold Forging)
และกระบวนกำรชุบโลหะ (Anodizing) มำใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริ ษทั นอกจำกนี้ บริ ษทั มีเป้ ำหมำยที่จะ
เพิ่ม ประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของแรงงำน (labor productivity) โดยกำรน ำระบบป้ อนชิ้ น งำนอัตโนมัติ
(automation process) มำประยุกต์ใช้ในสำยกำรผลิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรใช้เครื่ องจักร ช่วยให้ผลผลิตและ
คุณภำพสูงขึ้น รวมทั้งเป็ นโอกำสให้พนักงำนได้พฒั นำควำมสำมำรถเพื่อทำงำนที่ใช้ทกั ษะสูงขึ้น
(7) ควำมรับผิดชอบและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำ
 ควำมสำมำรถในกำรปรับเพิ่มกำลังกำรผลิ ตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในบำงกรณี
ลู ก ค้ำ อำจมี ค วำมต้อ งกำรชิ้ น ส่ ว นของบริ ษ ัท เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งระยะเวลำหนึ่ งอย่ำ งกะทัน หั น บริ ษ ัท ก็ มี
ควำมสำมำรถที่จะปรับเปลี่ยนสำยกำรผลิตเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
ภำยในระยะเวลำอันสั้น เพื่อให้กำรผลิตและกำรทำงำนของลูกค้ำสำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง
 กำรรักษำควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับลูกค้ำ บริ ษทั มีนโยบำยที่จะรักษำควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำใน
ระยะยำว โดยกำรจัดเตรี ยมและรักษำกำลังกำรผลิตสนับสนุนงำนของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่ องจนกว่ำจะหมดรุ่ น
รวมถึงขยำยกำลังกำรผลิตและเพิ่มกระบวนกำรใหม่ๆ เพื่อให้บริ กำรครบวงจร
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• 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.
• Characteristics of clients and target clients
APCS produces and distributes a variety of precision machined parts and components to supply different industries,
depending on the clients’ applications. Most APCS customers are in the automotive, compressor for air-conditioners and
chillers and digital camera industries.
Examples of clients
Industry

1. Automotive industry

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

Current Clients

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

• Distribution channels
APCS distributes most parts to the 1st Tier Suppliers and product makers both local and overseas. In 2018, APCS
supplied parts to local customers at 75.46% of the total revenue and 24.54% to overseas customers, as detailed below:
APCS’s revenue structure by distribution channels manufactures high precision parts and components made from metals

Local
Overseas
Total sale

Separate Financial Statement
2016
2017
2018
Value
Value
Value
% (Million %
%
(Million
(Million
Baht)
Baht)
Baht)
667.63 73.98 726.26 74.04
747.56
75.46
234.81 26.02 254.66 25.96
243.15
24.54
902.44 100.00 980.92 100.00
990.71 100.00
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2016
Value
(Million
Baht)
750.12
234.81
984.93

Consolidated Financial Statement
2017
Value
Value
%
% (Million
(Million
Baht)
Baht)
76.16 726.26 74.04 747.56
23.84 254.66 25.96 243.15
100.00 980.92 100.00 990.71

2018
%
75.46
24.54
100.00
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 กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ โดยบริ ษทั จะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรนำข้อมูลทำงด้ำนเทคนิ คที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่ วนที่ลูกค้ำว่ำจ้ำงบริ ษทั ผลิต หรื อข้อมูล
อื่นใดที่เป็ นควำมลับกำรค้ำของลูกค้ำ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่ งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำร
ทำธุรกิจของบริ ษทั นำมำเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกหรื อนำข้อมูลดังกล่ำวไปหำประโยชน์เพื่อกำรส่วนตัว
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยชิ้ นส่ วนโลหะที่ มีควำมเที่ ยงตรงสู งซึ่ งมีผลิตภัณฑ์หลำยประเภทโดยสำมำรถ
นำไปใช้งำนได้ในอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยรู ปแบบ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์กำรนำไปใช้งำนของลูกค้ำ โดย
ปั จจุบนั ลูกค้ำของบริ ษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำ
ควำมเย็น และอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
ตัวอย่ำงกลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั
ประเภทอุตสาหกรรม
1. อุตสำหกรรมยำนยนต์

กลุ่มลูกค้ าในปัจจุบันของบริษัท
ผูผ้ ลิตรถยนต์ ผูผ้ ลิตรถจักรยำนยนต์ ผูผ้ ลิต ชิ้นส่ วนในเครื่ องยนต์
ระบบควบคุมกำรขับเคลื่อน ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ ปัด
น้ ำฝน และสตำร์ ตเตอร์ ชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์และระบบคลัชท์ใ น
รถจักรยำนยนต์ เป็ นต้น
ผูผ้ ลิตคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น

2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำ
ควำมเย็น
3. อุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล ผูผ้ ลิตกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
4. อุตสำหกรรมอื่น
ผูผ้ ลิตเครื่ องพิมพ์ และผูผ้ ลิตแกนเครื่ องพิมพ์ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์ เครื่ องจักรไฮโดรลิค
 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย

บริ ษทั จำหน่ำยชิ้นส่วนส่วนใหญ่ให้แก่ผผู ้ ลิตชิ้นส่วนขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ ลิตสิ นค้ำ (Product
Maker) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2561 บริ ษทั จำหน่ำยชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้ำในประเทศในสัดส่ วนประมำณร้อยละ
75.46 ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมด และจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำต่ำงประเทศในสัดส่ วนประมำณร้อยละ 24.54 ของรำยได้จำก
กำรขำยทั้งหมด รำยละเอียดดังนี้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริ ษทั แยกตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง

ขำยลูกค้ำในประเทศ
ขำยลูกค้ำต่ำงประเทศ

รำยได้จำกกำรขำย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
2561
2559
มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
667.63 73.98 726.26 74.04 747.56 75.46 750.12 76.16
234.81 26.02 254.66 25.96 243.15 24.54 234.81 23.84
902.44 100.00 980.92 100.00 990.71 100.00 984.93 100.00
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งบการเงินรวม
2560
2561
มูลค่ า ร้ อยละ มูลค่ า ร้ อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
726.26 74.04 747.56 75.46
254.66 25.96 243.15 24.54
980.92 100.00 990.71 100.00

Asia Precision Public Company Limited
APCS has supplied its products to such countries as China, Brazil, Belgium, Poland, United States of America,
Argentina, Italy, Ireland, France, India, and etc.
• 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 2018, customers in the automotive industry average of 19.77 industrial air
conditioning compressor and refrigeration average of 35.43 , and industrial digital cameras average percent. the industry
average was 31.18 percent, 41.49 ), the Company will take into account the best interests of the Company.
32
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ได้ขำยสิ นค้ำไปยัง ประเทศต่ำงๆ มีท้ งั จีน บรำซิ ล เบลเยี่ยม โปแลนด์ สหรัฐอเมริ กำ อำร์ เจนตินำ อิตำลี
ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อินเดีย เป็ นต้น
 นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษทั มีนโยบำยกำหนดรำคำจำหน่ำยชิ้นส่ วนจำกรำคำต้นทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรำกำไร (Cost plus
pricing) โดยบริ ษทั และลูกค้ำจะเจรจำกำหนดรำคำจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะร่ วมกันก่อนเริ่ มกระบวนกำรผลิต
เนื่องจำกต้นทุนส่วนใหญ่ของชิ้นส่วนของบริ ษทั มำจำกรำคำวัตถุดิบ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนี ยม เป็ นต้น
ซึ่ งวัตถุดิบดังกล่ำวเป็ นสิ นค้ำที่มีลกั ษณะเป็ น commodity goods รำคำของวัตถุดิบดังกล่ำวจึ งถูกกำหนดโดยอุปสงค์และ
อุปทำนของวัตถุดิบแต่ละประเภทในตลำดโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีควำมเสี่ ยงจำกกำรผันผวน
ของรำคำวัตถุดิบดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิ บัติในอุตสำหกรรมแล้ว ในกรณี ที่รำคำวัตถุดิบปรั บตัวสู งขึ้ นมำก บริ ษทั จะ
ดำเนินกำรเจรจำกับลูกค้ำเพื่อขอปรับรำคำจำหน่ำยชิ้นส่ วนของบริ ษทั เพื่อรักษำอัตรำกำไรขั้นต้น (profit margin) ของบริ ษทั
ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ กล่ำวคือ หำกรำคำตลำดของวัตถุดิบมีกำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำร้อยละ 10 จำกรำคำที่ระบุไว้ใน
สัญญำ บริ ษทั จะมีกำรเจรจำต่อรองกับลูกค้ำเพื่อทำกำรปรับเปลี่ยนรำคำขำยให้สอดคล้องกับรำคำต้นทุนวัตถุดิบที่ แท้จริ ง
ในทำงตรงข้ำมหำกรำคำวัตถุดิบปรับตัวลดลง ลูกค้ำก็จะขอเจรจำกับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดรำคำจำหน่ำยชิ้นส่ วนเช่นกัน ทั้งนี้
สัดส่วนรำคำที่ปรับขึ้นหรื อลงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีกำรกำหนดตำยตัว แต่จะขึ้นอยูก่ บั ผลกำรเจรจำในแต่ละครั้งซึ่ งโดยปกติจะ
มีกำรรับภำระต้นทุนร่ วมกัน โดยลูกค้ำจะรับภำระเป็ นส่ วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมในกำรเจรจำดังกล่ำวจะมีควำมล่ำช้ำ (lag time)
เกิดขึ้นในขณะที่วตั ถุดิบยังคงอยูภ่ ำยใต้ควำมรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั จึงยังคงมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ
วัตถุดิบอยูใ่ นทำงตรงกันข้ำมหำกวัตถุดิบมีรำคำลดลง ลูกค้ำก็จะขอเจรจำกับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดรำคำจำหน่ำยเช่นเดียวกัน
จึงอำจทำให้บริ ษทั มีอตั รำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกระดับปกติในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
ทั้งนี้ บริ ษ ัทมี นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยให้แก่ ลู กค้ำที่ มี พ้ื นฐำนกำรท ำธุ รกรรมที่ เป็ นอิ สระต่ อกัน
(Arm’s Length) และอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงควำมสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนือจำกควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำปกติ แม้วำ่
สิ นค้ำที่ ลูกค้ำ แต่ละรำยสั่งผลิตจะมีขนำด รู ปร่ ำง ขั้นตอนกำรผลิตและประเภทของวัตถุดิบที่ ใช้แตกต่ำงกัน แต่บริ ษทั มี
นโยบำยในกำรกำหนดรำคำบนพื้นฐำนเดี ยวกันคือจะกำหนดรำคำขำยโดยพิจำรณำจำกต้นทุนของชิ้ นโลหะบวกอัตรำกำไร
(Cost Plus Pricing) ซึ่งบริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำขำยเป็ นมำตรฐำนเดียวกันและเป็ นเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ทั้งนี้
อัตรำกำไรและเงื่อนไขทำงกำรค้ำของลูกค้ำแต่ละรำย อำจแตกต่ำงกันได้ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะกำรแข่งขันของแต่ละอุตสำหกรรม
และปริ มำณกำรสัง่ ซื้อ (ทั้งนี้อตั รำกำไรขั้นต้นของบริ ษทั ในปี 2561ของลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ
19.77 กลุ่มอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็นเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 35.43 และกลุ่มอุตสำหกรรม
กล้องถ่ำยภำพดิ จิตอลเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 31.18 กลุ่มอุตสำหกรรมอื่นเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 41.49โดยบริ ษทั จะคำนึ งถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
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Asia Precision Public Company Limited
• Certificates and International Standards
APCS is committed to development of production and management efficiency to raise the standards of APCS
factories to the level acceptable by clients. To date, APCS has received the following international standard certificates:
Standards

Period Certified

1.

ISO 9001: 2015

Jun 12, 2018 to
Jun 12 2021

2.

IATF 16949:2016

Jun 12, 2018 to
Jun 11, 2021

3.

ISO 14001: 2015

Jun 02, 2018 to
Jun 02, 2021

4.

AS9100 Rev. D / Aug 15, 2018 to
ISO 9001 :2015
Aug 14, 2021

Certification
The ISO 9001:2015 has been figured out by the International
Standardization and Organization to encourage organizations to
have systematic quality management. APCS has been certified
with that standard throughout the organization.
Scope Certification : Manufacture of precision parts (for
automotive, office automation, electronic, electrical appliance and
industrial machine)
The IATF 16949:2016 is developed from the ISO 9001:2015 by
adding requirements to the IATF 16949 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. (IATF 16949 changes its
name from ISO/TS 16949)
Scope Certification : Manufacturing of precision parts
The ISO 14001:2015 has been figured out by the International
Standardization and Organization to encourage organizations to
have efficient environmental management. APCS has been
certified with that standard throughout the organization.
Scope Certification : Manufacture of precision parts for
automotive, office automation, electronic, electrical appliance and
industrial machine
The manufacture of machined components for aircraft
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 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริ ษทั มุ่งเน้นที่จะพัฒนำประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิตและกำรจัดกำรเพื่อให้เป็ นโรงงำนที่ มีมำตรฐำนเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้ำ โดยบริ ษทั ได้รับประกำศนียบัตรที่เป็ นมำตรฐำนสำกลในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
มาตรฐาน
1.

ISO 9001: 2015

ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการ
รับรอง
12 มิ.ย. 61 – 12 มิ.ย. 64

2.

IATF 16949:2016

12 มิ.ย. 61 – 11 มิ.ย. 64

3.

ISO 14001: 2015

2 มิ.ย. 61 – 2 มิ.ย. 64

4.

AS9100 Rev. D / 15 ส.ค. 61 – 14 ส.ค. 64
ISO 9001 :2015

รายละเอียด
มำตรฐำน ISO 9001: 2015 เป็ นมำตรฐำนที่ อ งค์ก รระหว่ำ ง
ประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน (International Standardization and
Organization) กำหนดขึ้นโดยมุ่งส่ งเสริ มให้มีแนวทำงกำรจัดกำร
และกำรบริ หำรงำนด้ำนคุณภำพองค์กรอย่ำงเป็ นระบบ โดยบริ ษทั
ได้รับมำตรฐำนดังกล่ำวทั้งองค์กร
Scope Certification : Manufacture of precision parts (for
automotive, office automation, electronic, electrical appliance
and industrial machine)
มำตรฐำน IATF 16949:2016 จั ด ท ำขึ้ นโดยใช้ พ้ื น ฐำนของ
ข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 โดยได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพำะ
สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ตำมมำตรฐำน IATF 16949 ซึ่ งเป็ น
มำตรฐำนข้อกำหนดเฉพำะทำงเทคนิ ค (Technical Specification:
TS) ที่ เ ป็ นแนวทำงข้อ ก ำหนดระบบกำรบริ ห ำรคุ ณ ภำพของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ทว่ั โลก โดยบริ ษทั ได้รับมำตรฐำนดังกล่ำว
ทั้งองค์กร(มำตรฐำน IATF16949 เปลี่ยนชื่อจำก ISO/TS16949)
Scope Certification : Manufacturing of precision parts
มำตรฐำน ISO 14001:2015 เป็ นมำตรฐำนที่ องค์ก รระหว่ำ ง
ประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน (International Standardization and
Organization) กำหนดขึ้นโดยมุ่งส่ งเสริ มให้มีแนวทำงกำรจัดกำร
และกำรปฏิ บัติกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั ได้รับมำตรฐำน
ดังกล่ำวทั้งองค์กร
Scope Certification : Manufacture of precision parts for
automotive, office automation, electronic, electrical appliance
and industrial machine
The manufacture of machined components for aircraft
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Asia Precision Public Company Limited
• Rights and privileges from the Board of Investment
APCS has received investment incentives in terms of tax privileges in accordance with the Board of Investment
Act of 1977. Contents of the investment promotion are as follows:
Investment Promotion No.
Commencement of Rights
Expiry of investment incentives
Production quantity (pieces/year) or
maximal weight (tons/year) entitled to
tax exemption
Rights and privileges
1. Exemption of corporate income tax
for net income from promotional
privileges.
2. 5% of additional export income
from previous year deducted from
taxable income,
3. Exemption or reduction of import
duty on machinery as approved by
the board.
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.
5. Withholding tax for dividend to
shareholders exempt.
1
2

APCS
1257(2)/2554
1 Jul 2011
30 Jun 2018
76,567,170 pieces
(about 15,530 tons)

Asia Precision A.T.1)
60-1247-0-001-22)
Not started to used yet
Not started to used yet
50,000,000 pieces
(about 10,000 tons)

Exempt for 7 years

Exempt for 7 years
but not more than
Bt490 m
Not entitled to

Not entitled to

Exempt

Exempt for 1 year

Exempt for 1 years,
to November
22,2019
Exempt for 1 year

Exempt

Exempt

On February 25, 2019 P2 Precision Co., Ltd. changed its company name to Asia Precision A.T. Co., Ltd.
Transferred from APCS
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 สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขทีไ่ ด้ รับการจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีอำกรจำกกำรส่งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน
พ.ศ.2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน โดยมีสำระสำคัญดังนี้
บริษทั
1257(2)/2554
1 ก.ค. 2554
30 มิ.ย. 2561

เลขที่บัตรส่ งเสริมการลงทุน
วันที่เริ่มใช้ สิทธิตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
วันครบอายุของบัตรส่ งเสริมการลงทุน
ปริมาณการผลิต (ชิ้นต่ อปี ) หรื อนา้ หนักสู งสุ ด
(ตันต่ อปี ) ที่ได้รับยกเว้นภาษี
สิทธิประโยชน์ ที่ได้รับ
1. ได้รับ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิติ บุ ค คลส ำหรั บ ก ำไรสุ ท ธิ ที่
ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม

1)
2)

เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. 1)
60-1247-0-001-2 2)
ยังไม่ได้เริ่ มใช้
ยังไม่ได้เริ่ มใช้

76,567,170 ชิ้น(ประมำณ
15,530 ตัน)

50,000,000 ชิ้น
(ประมำณ 10,000 ตัน)

ยกเว้น 7 ปี

ยกเว้น 7 ปี และไม่เกิน
490 ล้ำนบำท

2.

ได้รับอนุญำตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็ นจำนวนเท่ำกับ
ร้อยละ 5 ของรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนจำกกำรส่ งออก

ไม่ได้รับยกเว้น

ไม่ได้รับยกเว้น

3.

ได้รับ ยกเว้น / ลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรั บ เครื่ องจัก ร
ตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ

ได้รับยกเว้น

ได้รับยกเว้น 1 ปี ถึง
22 พ.ย.2562

4.

ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่
ต้องน ำเข้ำจำกต่ ำ งประเทศเพื่ อ ใช้ใ นกำรผลิ ตเพื่ อกำร
ส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วนั นำเข้ำวันแรก

ได้รับยกเว้น 1 ปี

ได้รับยกเว้น 1 ปี

5.

ได้รับ ยกเว้น ภำษี หั ก ณ ที่ จ่ ำยส ำหรั บ เงิ น ปั น ผลที่ จ่ ำ ย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น

ได้รับยกเว้น

ได้รับยกเว้น

เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จำกัด
รับโอนจำก บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน)
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(D) 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, 2018 was 2,775,831 hours/year. From 2016 to
2018, APCS’s actual production capacity was as follows:
Machines
Capacity1/
Producing Actual
Capital Ratio

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

2016
442
2,784,600
1,720,591
61.8%

2017
439
2,748,669
1,866,034
67.9%

2018
439
2,768,758
1,822,002
65.8%

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 74 suppliers.
In 2018, APCS imported raw materials at about 13.25 percent of the total value of material procurement,
Taiwan, South Korea, China, England, USA and while the other 86.75 percent from local suppliers or overseas
representatives in Thailand. In 2018, 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 8.24 percent of the total value of material procurement
in 2018.
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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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
 การผลิตและการใช้ กาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั มีโรงงำน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีกำลังกำรผลิตสูงสุด ณ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 2,775,831 ชัว่ โมงต่อปี โดยในปี 2559 –
2561 บริ ษทั มีกำรใช้อตั รำกำรใช้กำลังกำรผลิตดังนี้

เครื่ องจักร ณ สิ้นปี
กำลังกำรผลิตสูงสุด1/
ปริ มำณกำรผลิตจริ ง
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต
1/

หน่วย
(เครื่ อง)
(ชัว่ โมง)
(ชัว่ โมง)
(ร้อยละ)

2559
442
2,784,600
1,720,591
61.8%

2560
439
2,748,669
1,866,034
67.9%

2561
439
2,768,758
1,822,002
65.8%

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

 วัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนี ยม และสแตนเลส โดยลูกค้ำจะเป็ นผู ้
กำหนดลักษณะเฉพำะและคุณภำพของวัตถุดิบที่ตอ้ งกำร จำกนั้นบริ ษทั จะจัดหำวัตถุดิบโดยคำนึงถึงรำคำและเงื่อนไขทำงกำร
ค้ำ ที่ เ หมำะสมและเป็ นประโยชน์ สูง สุ ด สำหรั บ บริ ษทั ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะน ำเข้ำวัต ถุ ดิบ จำกต่ ำ งประเทศ เนื่ องจำก เหล็ก
อลูมิเนียม และสแตนเลส ที่ผลิตภำยในประเทศมีขนำดและคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ลูกค้ำของบริ ษทั กำหนด โดยบริ ษทั ไม่มี
นโยบำยที่ จะจัดซื้ อวัตถุดิบแต่ละชนิ ดจำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นกำรเฉพำะ แต่จะกระจำยไปในผูจ้ ัดจำหน่ ำย
หลำยๆ รำย เพื่อควำมยืดหยุน่ ในกำรเลือกวัตถุดิบ โดยบริ ษทั มีผจู ้ ดั จำหน่ำยประเภทเหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลน ประมำณ
74 รำย
ปี 2561 บริ ษทั นำเข้ำวัตถุดิบในสัดส่ วนประมำณร้อยละ 13.25 ของมูลค่ำกำรจัดหำวัตถุดิบทั้งหมด โดย
บริ ษทั นำเข้ำวัตถุดิบส่ วนใหญ่จำกประเทศไต้หวัน เกำหลีใต้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน อังกฤษ สหรัฐอเมริ กำ และ วัตถุดิบ
ส่วนที่เหลืออีกประมำณร้อยละ 86.75 ของมูลค่ำกำรจัดหำวัตถุดิบทั้งหมดบริ ษทั สั่งซื้ อจำกผูจ้ ำหน่ำยในประเทศ และตัวแทน
จำหน่ำยในประเทศโดยในปี 2561 บริ ษทั มีสดั ส่วนกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบจำกคู่คำ้ แต่ละรำยไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำกำรจัดหำ
วัตถุดิบทั้งหมดโดยบริ ษทั สั่งซื้ อวัตถุดิบจำกคู่คำ้ รำยใหญ่ที่สุดคิ ดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้ อยละ 8.24 ของมูลค่ำกำรจัดหำ
วัตถุดิบทั้งหมดในปี 2561
ทั้งนี้ในกำรซื้อวัตถุดิบจำกผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบบนพื้นฐำนกำรทำธุรกรรมที่เป็ นอิสระต่อกัน (Arm’s Length)
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรซื้ อวัตถุดิบจำกผูจ้ ำหน่ำยทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่คำนึ งถึงควำมสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนื อจำก
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำปกติ โดยคำนึ งถึงรำคำ คุณภำพ และเงื่ อนไขทำงกำรค้ำที่ เหมำะสมและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษทั บริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่จะจัดซื้อวัตถุดิบจำกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะแต่จะกระจำยไปยังผูจ้ ดั จำหน่ำยหลำยๆรำย
เพื่อควำมยืดหยุน่ ในกำรเลือกวัตถุดิบ ซึ่ งหนึ่ งในขั้นตอนของกำรป้ องกันไม่ให้มีกำรซื้ อวัตถุดิบที่นอกเหนื อจำกเงื่อนไขทำง
กำรค้ำปกติ ก็คือ กำรเปรี ยบเที ยบรำคำของวัตถุดิบประเภทเดี ยวกันกับผูจ้ ำหน่ ำยหลำยแห่ งและบริ ษทั จะตัดสิ นใจซื้ อจำก
ผูจ้ ำหน่ำยที่ให้เงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มำกที่สุด
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(E) 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 October 22, 2018 by Vcare Environment Services Co.,
Ltd., an environmental quality analyst whose laboratory has been registered with the Department of Industrial Works,
shows the following findings:

- Air pollutants discharged from the APCS factory,
Parameter

Results

Criteria

Unit

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

<0.010
0.028
<1.298
<3.825
5.987

25(1)
500(1)
400(1)

mg/m3
ppm
ppm
ppm
mg/m3

Notes: Ministry of Industry’s Notification on volume of pollutants discharged from the factory of 2006.
(1)
: Standards CHWI
: Results measurement, calculate the temperature 25 degrees Celsius, the pressure of one atmosphere or 760 mm Hg dry
conditions.
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(จ) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเทีย่ งตรงสู ง
บริ ษทั ประกอบกิจกำรผลิตชิ้นส่ วนยำนยนต์และอิเล็กทรอนิ กส์ ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรี
ซึ่งกระบวนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทำงบริ ษทั ได้มีมำตรกำรลดมลภำวะในกิจกรรมกำร
ดำเนิ นงำนเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อสุ ขภำพอนำมัยของผูป้ ฏิ บตั ิงำน คุณภำพสิ่ งแวดล้อมภำยในโรงงำนและบริ เวณพื้นที่
ใกล้เคียงมีกำรควบคุมป้ องกันค่ำมลภำวะต่ำงๆ ไม่ให้เกินมำตรฐำนและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
กำหนดโดยมีรำยละเอียดดังนี้
- อำกำศ สิ่ งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ได้แก่ ละอองน้ ำมันจำกเครื่ องจักร
ในกระบวนกำรผลิต ในบริ เวณโรงงำน ซึ่งบริ ษทั ได้มีกำรติดตั้งเครื่ องดักจับละอองน้ ำมันและฝุ่ นในสำยกำรผลิต
เพื่อเป็ นกำรป้ องกัน นอกจำกนี้ ตำมมำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมและกระทรวงมหำดไทย บริ ษทั ต้อง
มีปริ มำณกำรปล่อยของเสี ยต่ำงๆ ไม่เกินมำตรฐำนที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ผำ่ นมำผลที่ได้จำกกำรตรวจวัดค่ำของบริ ษทั อยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ กำหนด โดยสรุ ปผลกำรตรวจวัดเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2561 โดยบริ ษทั วีแคร์ เอ็นไวรอน
เมนท์ เซอร์ วิส จำกัด เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรตรวจวิเครำะห์ คุณภำพสิ่ งแวดล้อมและขึ้ นทะเบี ยนเป็ นห้องปฏิ บตั ิ กำร
วิเครำะห์เอกชนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีรำยละเอียดดังนี้
-

(1)

ปริ มำณของสำรเจือปนในอำกำศที่ระบำยออกจำกโรงงำน
พารามิเตอร์
ผลการตรวจวัด
Nickel Acetate (as Ni)
<0.010
Sulfuric Acid
0.028
Sulfur Dioxide
<1.298
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide
<3.825
Total Suspended Particulate
5.987

มาตรฐาน
25(1)
500(1)
400(1)

หน่ วย
mg/m3
ppm
ppm
ppm
mg/m3

หมำยเหตุ : มำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่ องกำหนดค่ำปริ มำณของสำรเจือปนที่ระบำยออกจำกโรงงำน พ.ศ. 2549
: Standards CHWI
: ผลกำรตรวจวัด คำนวณผลที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ควำมดัน 1 บรรยำกำศ หรื อที่ 760 มิลลิเมตรปรอท ที่สภำวะแห้ง
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- Air quality in the workplace
Parameter
Sodium Hydroxide
Sulfuric Acid
Nitric Acid
Hydrogen Chloride
Potassium Hydroxide
Iron Oxide Fume
Methanol
Iron Chloride as Fe
Carbon Monoxide
Total Dust
Respirable Dust
n-Hexane
Oil Mist
Aluminium Dust
Acetone
2-Butanone
Propyl alcohol
Ethyl acetate
Toluene
Xylene
Ethylene glycol monobutyl ether
Methyl isobutyl ketone
Glycol ethers
Isopropyl alcohol

Results
<0.001
0.015-0.041
0.007-0.008
0.013
<0.001
0.019-0.080
<0.050
<0.021
<0.1-0.1
0.542-2.019
0.122-1.809
<0.01-7.43
<0.4-1.250
<0.031-0.001
<0.4000
<0.100
<0.06
<0.010
0.106
0.062
<0.040
<0.200
2.820
<0.400

Criteria
2
1
2
5
2
5[2]
200[2]
5[2]
50
15[3]
5[3]
500
5[2]
15
1,000
200
200
400
200
100
200
100
400

Unit
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
mg/m3
ppm

Notes :
[1] Ministry of Interior’s Notification on safety at work concerning environment (Chemicals) of 1977.
[2] Standards of the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
[3] 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
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- คุณภำพอำกำศบริ เวณพื้นที่ทำงำน
พำรำมิเตอร์
Sodium Hydroxide
Sulfuric Acid
Nitric Acid
Hydrogen Chloride
Potassium Hydroxide
Iron Oxide Fume
Methanol
Iron Chloride as Fe
Carbon Monoxide
Total Dust
Respirable Dust
n-Hexane
Oil Mist
Aluminium Dust
Acetone
2-Butanone
Propyl alcohol
Ethyl acetate
Toluene
Xylene
Ethylene glycol monobutyl ether
Methyl isobutyl ketone
Glycol ethers
Isopropyl alcohol

ผลกำรตรวจวัด
<0.001
0.015-0.041
0.007-0.008
0.013
<0.001
0.019-0.080
<0.050
<0.021
<0.1-0.1
0.542-2.019
0.122-1.809
<0.01-7.43
<0.4-1.250
<0.031-0.001
<0.4000
<0.100
<0.06
<0.010
0.106
0.062
<0.040
<0.200
2.820
<0.400

มำตรฐำน
2
1
2
5
2
5[2]
200[2]
5[2]
50
15[3]
5[3]
500
5[2]
15
1,000
200
200
400
200
100
200
100
400

หน่วย
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
mg/m3
ppm

หมำยเหตุ : [1] มำตรฐำนประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง ขีดจำกัดควำมเข้มข้นของสำรเคมีอนั ตรำยพ.ศ. 2560
[2] มำตรฐำน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
[3] มำตรฐำน Occupational Safety and Health (NIOSH)

 บริ ษทั มีกำรใช้น้ ำเป็ นปั จจัยหนึ่งในกระบวนกำรผลิต เช่นใช้น้ ำเพื่อล้ำงชิ้นงำนโลหะในระหว่ำงกระบวนกำรผลิต
,ใช้น้ ำเพื่อผสมกับ Coolant เพื่อเป็ นสำรหล่อเย็นในเครื่ องจักร, ใช้น้ ำในกระบวนกำรชุบชิ้นงำน และน้ ำที่ใช้ทำ
ควำมสะอำดในส่ วนอื่นๆรวมถึงใช้ในด้ำนสำธำรณูปโภค ซึ่ งในส่ วนของน้ ำเสี ยที่เป็ นประเภท Coolant และน้ ำ
เสี ยที่ปนเปื้ อนน้ ำมันประเภท อนิ นทรี ย ์ บริ ษทั ได้จดั ให้มีพ้ืนที่จดั เก็บเพื่อเตรี ยมให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญำตในกำร
ขนส่ง และกำจัด/บำบัด จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมนำไปกำจัด/บำบัด
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•

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 10, 2018 by Test Tech Co., Ltd. (Amata Nakorn Branch), the water and
wastewater analyst in the Amata Nakorn Industrial Estate, whose laboratory has been registered with the Department
of Industrial Works, Ministry of Industry, showed:

Temperature
Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
Total Suspended Solid
pH
Total Dissolved Solids
Grease & Oil

Results

Criteria

30.1
48
154
60
7.41
536
6.6

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

Unit
.

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

•

Raw material scraps Scrap from the production process are metal scraps from lathing and/or drilling process. APCS
will collect those lathe scraps and hire a company licensed for waste management to pick them up. The trucks will be
weighed before and after scrap loading under an APCS staff’s supervision. Before loading the scraps, those scraps
will be squeezed for less storage space and a byproduct from that process is oil from the scraps, which can be
recycled.
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 2018 has been under the criteria of the Amata Nakorn Industrial Estate.
APCS has been certified with ISO 14001:2015 on June 2, 2018 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.
(F) Products not yet delivered
None.
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 น้ ำเสี ย ส่วนที่บริ ษทั สำมำรถบำบัดน้ ำเสี ยได้เอง มีอยู่ 2 ส่ วน คือ 1. น้ ำเสี ยที่เกิดจำกกระบวนกำรชุบชิ้นงำน โดย
บริ ษทั สำมำรถบำบัดน้ ำเสี ยได้ 6 ลูกบำศก์เมตรต่อชัว่ โมง ซึ่ งมีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะบำบัดน้ ำเสี ยที่เกิดจำก
กระบวนกำรผลิตได้ และ 2.น้ ำเสี ยที่เกิดจำกกำรอุปโภคบริ โภคในโรงงำน
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้ท ำกำรควบคุ ม และตรวจติ ด ตำมระบบบ ำบัด น้ ำ เสี ย และพำรำมิ เ ตอร์ น้ ำเสี ย ให้ อ ยู่ใ น
มำตรฐำนที่ กำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทยกำหนด ซึ่ งน้ ำเสี ยที่ ปล่อยลงสู่ ท่อน้ ำเสี ยรวมของกำรนิ คม
อุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรี มีกำรสุ่มตรวจจำกกำรนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีเป็ นประจำทุกเดือน ซึ่ ง
ผลกำรตรวจพำรำมิเตอร์น้ ำเสี ยของบริ ษทั อยูใ่ นเกณฑ์ ที่ไม่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนที่กำหนด
โดยสรุ ปผลกำรตรวจวัดล่ำสุดเมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2561 โดยบริ ษทั เทสท์ เทค จำกัด (สำขำอมตะนคร)
ซึ่ งให้บริ กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำและน้ ำเสี ย ในนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีและขึ้นทะเบี ยนเป็ น
ห้องปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์เอกชนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรมมีรำยละเอียดดังนี้
Temperature
Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
Total Suspended Solid
pH
Total Dissolved Solids
Grease & Oil

ผลการตรวจวัด
30.1
48
154
60
7.41
536
6.6

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

หน่ วย
.
C
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

 เศษวัตถุดิบ เศษวัตถุดิบที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ได้แก่ เศษโลหะที่ เกิดจำกกำรกลึงและ/หรื อเจำะ
โดยบริ ษทั มีกำรควบคุมจำนวนเศษขี้กลึงของทั้งโรงงำนโดยกำรเก็บรวบรวมและว่ำจ้ำงบริ ษทั ภำยนอกให้เข้ำมำ
รับซื้อกำกของเสี ยดังกล่ำว โดยผูซ้ ้ื อต้องเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญำตที่มีมำตรฐำนในกำรบริ หำรจัดกำรของเสี ยด้วย และ
จะมีตำชัง่ เพื่อชัง่ น้ ำหนักรถของผูซ้ ้ื อที่เข้ำมำขนเศษขี้กลึงในโรงงำนทั้งก่อนและหลังกำรขน ซึ่ งจะควบคุมโดย
พนักงำนของบริ ษทั นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มีกำรบี บอัดเศษวัตถุดิบดังกล่ำวเพื่อให้ใช้พ้ืนที่ น้อยลงในกำร
จัดเก็บระหว่ำงที่รอบริ ษทั ภำยนอกมำรับกำกของเสี ยดังกล่ำว ซึ่ งกำรบีบอัดดังกล่ำวก่อให้เกิดผลพลอยได้เป็ น
น้ ำมันที่มำกับเศษวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต ซึ่งสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่
เนื่ องจำกโรงงำนของบริ ษทั ตั้งอยูใ่ นนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนคร จึงถูกกำกับดูแลโดยกำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ดังนั้นกำรปล่อยของเสี ยออกจำกโรงงำนทั้งในด้ำนของปริ มำณและคุณภำพจึ งถูกกำหนดและควบคุมโดยกำร
นิ ค มอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งในปี 2550-2561 กำรปล่ อ ยของเสี ย ของบริ ษ ัท อยู่ใ นเกณฑ์ม ำตรฐำนที่ นิ ค ม
อุตสำหกรรมอมตะนครกำหนดไว้มำโดยตลอด
ทั้งนี้บริ ษทั ได้รับมำตรฐำน ISO 14001:2015 ในวันที่ 2 มิถุนำยน 2561 และได้รับหนังสื อรับรองอุตสำหกรรมสี
เขียวระดับที่ 3 ระบบสี เขียว (Green System) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ในวันที่ 2 กันยำยน 2559 ซึ่ งเป็ นมำตรฐำนเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรและกำรปฏิบตั ิกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นเครื่ องรับประกันระบบกำรดูแลป้ องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิตของ
บริ ษทั ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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2.2 Consultation and Construction Business ( EPC )
A2 Technology
A2
(Construction Service)
100%
%
APCS Technology
APT
(Sales of construction equipment)

100%
%
A2teeravat
A2T
(Construction)

Consultation and construction business operates under A2 Technology Co., Ltd and engages in engineering and
electrical engineering design and consultation for the construction of renewable-energy power plants, distributing
materials, tools, equipment, spare parts for the construction of power plants, other energy businesses. The business is
divided into 2 segments – construction and construction unit and sales of construction equipment unit.
2.2.1 Consultation and Construction Business Unit
This unit engages in construction services and projects including design and consultation for the construction of
renewable-energy power plants, construction of buildings, housing, road, bridge, dam, tunnel, and etc. The unit is operated
under A2 and A2teeravat.
(A) Type of Products
In 2018, A2 engages in 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.
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.
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2.2 กลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาและก่อสร้ าง ( EPC )

ธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำงดำเนินงำนภำยใต้กำรบริ หำรจัดกำรของเอทู ได้ดำเนิ นงำนให้บริ กำรงำนก่อสร้ำง รับเหมำ
ก่อสร้ำง ให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำ ประเภทพลังงำนทุกชนิด กำรรับเหมำโครงกำรต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของ
ผูว้ ่ำจ้ำง รวมถึ งกำรขำยวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรก่ อสร้ ำง ซึ่ งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนคือ กำรให้บริ กำรก่ อสร้ ำง และขำยวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.2.1 ดาเนินธุรกิจ ให้ บริการก่ อสร้ าง
กำรดำเนินธุรกิจให้บริ กำรงำนก่อสร้ำง เป็ นกำรดำเนิ นงำนที่เกิดจำกกำรให้บริ กำรงำนก่อสร้ำง และรับเหมำก่อสร้ำง
โครงกำรทั้งหมด เช่น งำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ด
รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิ ชย์ ที่ พกั อำศัย สถำนที่ ทำกำร ถนน สะพำน เขื่อน อุโมงค์และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอื่นทุก
ชนิด รวมทั้งรับทำงำนโยธำทุกประเภท ภำยใต้กำรดำเนินงำนของเอทู และ เอทูตีรวัฒน์
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ในช่วงปี 2561 เอทูได้ดำเนินกำรธุรกิจไปในด้ำนกำรให้บริ กำรด้ำนวิศวกรรมโยธำ และวิศวกรรมไฟฟ้ำกำลัง ในกำร
ออกแบบและให้คำปรึ กษำด้ำนงำนก่อสร้ำงโครงกำร รวมถึงให้บริ กำรงำนรับเหมำแบบ Turnkey Contract ในรู ปแบบ EPC –
Engineering Procurement and Construction และให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ด
ได้แ ก่ โรงผลิ ต ไฟฟ้ ำ ด้ว ยพลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ โรงผลิ ต ไฟฟ้ ำ จำกเชื้ อ เพลิ ง ขยะชนิ ด ต่ ำ งๆ พร้ อ มกับ ก่ อ สร้ ำ งสถำนี
ไฟฟ้ำแรงสูง โดยมีกลุ่มลูกค้ำที่สำคัญคือผูป้ ระกอบกำรเอกชนและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
การผลิตและขั้นตอนการผลิต
1. ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อการก่ อสร้ าง
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจและผูบ้ ริ หำรได้ทำกำรติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำในขั้นแรกโดยจะรับข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำ
และทำกำรพิจำรณำและตัดสิ นใจในเบื้องต้นว่ำจะเสนอ Proposal หรื อไม่ หำกต้องกำรที่จะเสนอ Proposal ฝ่ ำยบริ หำรจะทำ
กำรมอบหมำยให้ฝ่ำยพัฒนำธุ รกิ จดำเนิ นกำรสำรวจหน้ำงำนพร้ อมจัดทำต้นทุนเพื่อเสนอ และตัดสิ นใจพร้ อมเสนอรำคำ
หำกโครงกำรได้รับคัดเลือก ฝ่ ำยบริ หำรร่ วมกับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจจะพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ หำกตกลงเงื่อนไขกับลูกค้ำ
ได้ก็จะนำเข้ำสู่กระบวนกำรทำสัญญำและเริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป
ฝ่ ำยบริ หำร จะทำกำรแต่งตั้ง Project Manager เพื่อรับผิดชอบในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง Project Manager จะ
มอบหมำยให้กบั วิศวกรเพื่อสำรวจสภำพพื้นที่อีกครั้งเพื่อรับทรำบถึงข้อมูลโครงกำรและทำกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่มี ในกำร
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(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.
The project manager will assess the costs of operations and propose the budget to management team.
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.
(B) Marketing and competition
The government has approved a Power Development Plan (PDP) as a master plan for national power generation
in the long term, 15-20 years for power stability and sufficiency. A significant policy in the master plan is to generate
power from renewable and alternative energy, thus the Alternative Energy Development Plan (AEDP) has been developed.
The Ministry of Energy has aimed to increase the alternative energy ratio by 2036 to 30 percent to the total consumption.
The National Energy Policy Commission (NEPC)’s plan to generate power at 19,634.4 from alternative energy by 2036
was approved on December 15, 2014.
Power Generation Plan by Alternative Energy Development Plan (AEDP) by 2036
Type of Energy

Plant Factor (%)

Solar energy

Target 1)
6,000.0

-

Ground Mount

16

-

Rooftop

15

Wind energy

18

Water energy

3,002.0
3,282.4

-

≤ 10 megawatts

44

376.0

-

> 10 megawatts

-

2,906.4

70

500.0

Waste energy
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ดำเนินโครงกำรและจัดเตรี ยมแผนและมำตรกำรรองรับในกรณี ที่มีควำมเสี่ ยงสู งและ/หรื อผลกระทบจำกควำมเสี่ ยงสู ง (High
risk scale)
2. ขั้นตอนการก่ อสร้ างโครงการ
เมื่ อ ได้รั บ มอบโครงกำรจำกฝ่ ำยบริ ห ำร Project Manager จะเป็ นผูก้ ำหนดผัง องค์ก รของโครงกำร(Project
Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซึ่ งจะมีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรดำเนิ นงำนในโครงกำรProject Manager ร่ วมกับ
Engineering Manager และ Site Manager จะต้องทำกำรทบทวนควำมต้องกำรของลูกค้ำทั้งในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งควำม
ต้องกำรอื่ น ๆ ที่ระบุในสัญญำ ข้อมูลที่ ได้จะต้องมีกำรสื่ อสำรให้กบั ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นในกำร
ออกแบบและก่อสร้ำงต่อไป
Project Manager ทำกำรประเมินต้นทุนที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนจริ ง เพื่อประกอบกำรนำเสนอ Budget เสนอต่อฝ่ ำย
บริ หำร
เมื่อสรุ ปข้อมูลทุกอย่ำงเสร็ จสิ้ นแล้ว Engineering Manager และ Site Manager จะทำกำรสั่งซื้ อ วัสดุ เครื่ องจักร และ
จ้ำงผูร้ ับเหมำช่วงต่ำงๆ ที่ใช้ในโครงกำร สำหรับงำน Engineering เมื่อได้ Conceptual Design มำแล้ว Site Manager และ
ผูเ้ กี่ยวข้องจะทำกำรออกแบบรำยละเอียด (Detail Design) เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง ควบคุมงำนก่อสร้ำงและงำนจัดซื้ อจัดจ้ำงใน
ส่ วนของผูร้ ับเหมำ Site Manager และ Project Engineer มีหน้ำที่ ควบคุมคุณภำพกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมรู ปแบบหรื อ
มำตรฐำนสำหรับงำนหรื ออุปกรณ์น้ นั ๆ รวมทั้งเป็ นไปตำมหลักวิศวกรรมที่ดี กำรตรวจสอบ (Inspection) งำนก่อสร้ำงและ
งำนติ ดตั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรทดสอบ (Test and Commissioning) เครื่ องจักรอุปกรณ์และระบบต่ำง ๆ
ต้องเป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
เมื่อโครงกำรดำเนิ นกำรก่อสร้ำงเสร็ จสิ้ น โครงกำรจะต้องส่ งมอบโครงกำรก่อสร้ำงที่แล้วเสร็ จครบถ้วนตำมสัญญำ
โดยโครงกำรจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและทดสอบครบถ้วนตำมกระบวนกำร QC Test and Commissioning Procedure และ
ผ่ำนกำรตรวจสอบในขั้นสุดท้ำยร่ วมกับลูกค้ำก่อนทำกำรส่งมอบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
รัฐบำลได้อนุมตั ิแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็ นแผนแม่บทในกำร
ผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ว่ำด้วยกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำในระยะยำว 15 -20 ปี เพื่อสร้ำงควำมมัน่ คงและควำมเพียงพอของ
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ มีนโยบำยที่สำคัญคือกำรจัดทำแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy
Development Plan: AEDP) โดยกระทรวงพลังงำนได้มีเป้ ำหมำยเพิม่ สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนในปี 2579 ให้มีค่ำเท่ำกับ
ร้อยละ 30 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุ ดท้ำย และกพช. ได้รับควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 โดยเป้ ำหมำยที่ปี 2579
จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน รวม 19,634.4 กำลังผลิตติดตั้ง
เป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ณ ปี 2579
ประเภทพลังงาน
พลังงำนแสงอำทิตย์
- Ground Mount
- Rooftop
พลังงำนลม
พลังงำนน้ ำ
-  10 เมกะวัตต์
- > 10 เมกะวัตต์

Plant Factor (%)
16
15
18
44
-
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3,002.0
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Plant Factor (%)

Target 1)

Biomass

70

5,570.0

Biogas (wastewater/waste)

70

600.0

Biogas (energy crops)

78

680.0

Type of Energy

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. This
business may turn into a core business in the future.
(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, waste-fueled power plants, and electricity substation construction. 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.
• Customer features and target customers
Our main target customers are private sector companies and Provincial Electricity Authority (PEA) who have
strong investment capability with reliable source of funding and clear business development strategy, companies and
investors in water utility business.
• Channels of distribution
Construction services for renewable energy power stations, electricity substations, water utility facilities. In 2018,
all revenue are from domestic customers.
• 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.
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ประเภทพลังงาน

Plant Factor (%)
พลังงำนขยะ
70
ชีวมวล
70
ก๊ำซชีวภำพ (น้ ำเสี ย/ของเสี ย)
70
ก๊ำซชีวภำพ (พืชพลังงำน)
78
รวมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
หมำยเหตุ 1/ กำลังผลิตติดตั้ง

เป้าหมายรวม 1/
500.0
5,570.0
600.0
680.0
19,634.4

ที่มำ: แผนพัฒนำกำลังผลิต, 2555-2573 (ฉบับแก้ไข 2553, ฉบับที่ 3)

จำกนโยบำยที่สำคัญดังกล่ำวนี้ ทำให้เกิดกำรลงทุนในกลุ่มพลังงำนทดแทน นับว่ำเป็ นกำรสนับสนุนให้เอกชนหันมำ
ลงทุนธุ รกิ จพลังงำนทดแทนเพิ่มมำกขึ้น ซึ่ งกลุ่มนักลงทุนดังกล่ำวเป็ นเป้ ำหมำยหลักที่ เอทูจะได้มีโอกำสเข้ำไปเสนอกำร
ให้บริ กำรในงำนก่อสร้ำงโครงกำรให้แก่ผูป้ ระกอบกำรที่ได้รับใบอนุ ญำตขำยไฟฟ้ำ โดยเฉพำะกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็ จประเภทโรงผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้ อเพลิงขยะชนิ ดต่ำงๆ ซึ่ งถือได้วำ่ จะเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ได้ในอนำคต
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ด้ำนบุ คลำกร ผูบ้ ริ หำรหลักของเอทู เป็ นวิศวกรที่ มีประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุ รกิ จก่อสร้ ำง
โรงไฟฟ้ ำประเภทพลังงำนทดแทนและธุ รกิ จด้ำนกำรก่อสร้ำงสถำนี ไฟฟ้ ำแรงสู ง จึงเป็ นที่ รู้จกั และยอมรับโดยทัว่ ไปของ
ผูอ้ อกแบบ บริ ษทั วิศวกรที่ ปรึ กษำ ตลอดจนเจ้ำของโครงกำรต่ำง ๆ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่มีส่วนสำคัญในกำรติดต่อกับลูกค้ำ
ประกอบกับปั จจุบันบริ ษทั มีทีมงำนที่ มีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และดำเนิ นกำร
ก่อสร้ำงตำมแผนที่วำงไว้รวมถึงขั้นตอนในกำรขออนุญำตที่เกี่ยวข้องนั้นยุง่ ยำกและละเอียดอ่อน ซึ่ งบริ ษทั มีทีมงำนที่มีควำม
พร้อมและเข้ำใจขั้นตอนต่ำง ๆ อย่ำงลึกซึ้ง จึงถือเป็ นกลยุทธ์กำรแข่งขันที่สำคัญที่สุดของบริ ษทั
 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ำหลัก คือ ผูป้ ระกอบกำรเอกชนและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซึ่งส่วนใหญ่มีศกั ยภำพในกำรลงทุนและ
มีแหล่งเงินทุนที่ชดั เจน พร้อมกับมีแผนกำรพัฒนำธุรกิจในอนำคตอย่ำงชัดเจน และผูป้ ระกอบกำรและนักลงทุนด้ำนระบบ
สำธำรณูปโภคด้ำนน้ ำแบบครบวงจร
 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ให้บริ กำรงำนก่อสร้ำงและรับเหมำโครงกำรให้กบั ลูกค้ำในโครงกำร โรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทน
งำนบริ กำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง งำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคด้ำนน้ ำแบบครบวงจร โดยรำยได้ที่เกิดขึ้นในปี 2561
เป็ นกำรจำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำภำยในประเทศทั้งหมด
 นโยบายการกาหนดราคา
ใช้วิธีสัญญำต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม (Cost Plus Contract) คือ ใช้รำคำต้นทุนตำมข้อกำหนดและปริ มำณงำน
ตำมที่ตกลง
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
เอทู จ ะจั ด หำผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ำหรั บ งำนรั บ เหมำก่ อ สร้ ำ งตำมแบบบั ญ ชี แ สดงปริ มำณงำนและรำคำ
(Bill of Quantity หรื อ BOQ) ซึ่ งเป็ นบัญชีแสดงรำคำวัสดุและค่ำแรง ลูกค้ำส่ วนใหญ่จะจัดทำเป็ นแบบฟอร์ มโดยจะระบุ
ปริ มำณวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้มำให้พร้อม เพื่อให้บริ ษทั กรอกข้อมู ลมูลค่ำตำมรำยละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้น้ นั ใน
กรณี ที่ลูกค้ำไม่ระบุปริ มำณวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ มำให้ บริ ษทั จะต้องดำเนินกำรถอดแบบเพื่อระบุปริ มำณเอง
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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 ESA to prevent and reduce possible
environmental impact.
(F) Projects not yet delivered to the clients
The number of projects provided to the subsidiary’s construction is as follows:
No.

Description

Project

Project Value

1
2
3

Construction projects completed in 2018
Projects under construction
Projects whose contracts have been signed
but construction not yet started
Total

16
14
2

525.22
2,695.95
25.34

(Unit : Million Baht)

Recognized as
Recognized as
revenues during the revenues during the
year 16-17
year 18
231.55
293.67
1,156.70
0.03

3,246.51

231.55

1,450.40

Balance

1,539.25
25.31
1,564.56

2.2.2 Procurement and distribution of equipment for construction
This unit engages in procurement and distribution of construction projects including renewable energy power
plant system and equipment, and utility facility system. The unit operates under APT.
(A) Type of Products
To procure and distribute equipment related to power generation from solar cells, other alternative energies, utility facility
construction. Examples of products are solar panels, switch gear system, transformer, monitoring system, and etc.
(B) Marketing and competition
Industry conditions
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
APT 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 APT specialists.
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สำหรั บงำนก่ อสร้ ำง เอทู ดำเนิ นกำรคัดสรรหำผูร้ ั บเหมำช่ วงโดยผ่ำนกำรประมูลหรื อว่ำจ้ำงโดยตรงเพื่อให้ได้
ผูร้ ับเหมำที่มีคุณภำพมีผลงำนอ้ำงอิงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ โดยเอทู มอบหมำยให้วิศวกรโครงกำร เข้ำควบคุมกำรก่อสร้ำง
และตรวจสอบงำนจนแล้วเสร็ จ
(จ) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
งำนโครงกำรที่ เ อทู ทำทุ กโครงกำรมี ข้ นั ตอนระเบี ยบปฏิ บัติ ตำมกฎกระทรวงอุต สำหกรรมว่ำ ด้วยกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม( ESA ) ตำมประกำศประมวลหลักกำรปฏิ บตั ิ (Code of Practice: CoP) ซึ่ งกำหนดโดย
คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ) เพื่อเป็ นกำรป้ องกันและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อำจจะเกิดขึ้นได้
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เอทูมีจำนวนโครงกำรงำนให้บริ กำรก่อสร้ำงกับลูกค้ำ แบ่งเป็ น ( หน่วย : ล้ำนบำท)
1
2
3

รำยละเอียด
งำนที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็ จสิ้ นแล้วในปี 2561
งำนที่อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนิ นงำน
งำนที่ลงนำมในสัญญำแล้วแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มก่อสร้ำง
รวม

โครงกำร
16
14
2

มูลค่ำโครงกำร
525.22
2,695.95
25.34
3,246.51

รับรู้รำยได้ปี 59-60
231.55
231.55

รับรู้รำยได้ปี 61
293.67
1,156.70
0.03
1,450.40

คงเหลือภำระ
1,539.25
25.31
1,564.56

2.2.2 ธุรกิจจัดหาและจาหน่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการก่ อสร้ าง
ธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงโครงกำร เช่น ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน วัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงพลังงำนทดแทน และระบบสำธำรณูปโภค เป็ นกำรดำเนินงำนของเอพีที
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
จัดหำและจำหน่ ำยอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องกับกำรก่ อสร้ำงระบบกำรผลิ ตไฟฟ้ ำจำกพลังงำนแสงอำทิ ตย์ ระบบงำน
ก่อสร้ำงพลังงำนทดแทน ระบบงำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคอื่น ๆ โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่น โครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำร์
อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ สำยไฟ หม้อแปลงไฟฟ้ำแรงสูง และระบบมอนิเตอร์ เป็ นต้น
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
พิจำรณำจำกกำรเปรี ยบเทียบกับอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ พบว่ำกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำ
ทดแทนเพิ่มมำกขึ้นทำให้กำรขำยอุปกรณ์พลังงำนทดแทนมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
มุ่งเน้นกำรจำหน่ำยอุปกรณ์พลังงำนทดแทนที่มีคุณภำพสู ง ทั้งนี้ ปริ มำณควำมต้องกำรอุปกรณ์พลังงำนทดแทนจะ
ขึ้นอยูก่ บั กำรขยำยตัวของควำมต้องกำรพลังงำนทดแทน
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ธุรกิจพลังงำนทดแทนนั้นถือว่ำเป็ นธุ รกิจที่มีกำรลงทุนสู งและกำรแข่งขันที่ดี เป็ นปั จจัยสำคัญที่จะช่วยให้บริ ษทั
ประสบควำมสำเร็ จ กลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้กำรตลำดของบริ ษทั ประสบควำมสำเร็ จสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
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• Target customers
Target customers are customers with construction projects on hand. Projects include power plant construction,
utility facility construction. Customers are both private and public sector who are project owners.
• Channels of distribution
APT sells directly to project owners or contractors and designers. In 2018, all revenue was from domestic
customers.
• Pricing policy
APT worked out its prices from the cost plus margin, putting the volume of purchase and competition in the
alternative energy business into consideration.
•

Certificates and international standards

-None•

Benefits and conditions received from sending investment messages

-None(D) Procurement of materials
APT only procures materials and products upon receiving purchase orders from the customers. APT has no
policy to stock any products, and therefore reduce inventory cost. In 2018, materials were procured from within the country
and from China.
(F) Projects not yet delivered
-None(E) Environmental impact
-None-

2.3 Raw Water Business Unit
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ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
จำหน่ำยให้กบั กลุ่มลูกค้ำที่มีงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ โครงกำรก่อสร้ำง
ระบบสำธำรณูปโภค โดยจำหน่ำยให้กลุ่มลูกค้ำที่เป็ นภำคเอกชน และหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งเป็ นเจ้ำของโครงกำรก่อสร้ำง
 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เอพีที มี ช่อ งทำงกำรจัดจ ำหน่ ำ ย และจัด หำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ อใช้ในงำนก่ อ สร้ ำงโครงกำร ให้กับเจ้ำของ
โครงกำร บริ ษทั ผูร้ ับเหมำภำยนอก หรื อบริ ษทั ผูอ้ อกแบบโครงกำรก่อสร้ำงโดยตรง โดยรำยได้ที่เกิดขึ้นในปี 2561 เป็ นกำร
จำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำภำยในประเทศทั้งหมด



นโยบายการกาหนดราคา
เอพีที จะกำหนดรำคำผลิตภัณฑ์จำกต้นทุนและส่ วนบวกเพิ่ม (Cost plus Margin) โดยนำปริ มำณกำรสั่งซื้ อ
และกำรแข่งขันของธุรกิจพลังงำนทดแทนมำพิจำรณำประกอบ
 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
- ไม่มี
 สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขทีไ่ ด้ รับการจากการส่ งเสริมการลงทุน
- ไม่มี
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์
เอพีที มีนโยบำยกำรจัดหำผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคำสัง่ ซื้อจำกลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรงำนก่อสร้ำงโดยตรงเท่ำนั้น
ไม่มีนโยบำยสต็อควัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้ำง เพื่อลดภำระต้นทุนในกำรจัดเก็บสิ นค้ำ ทั้งนี้กำรจัดหำผลิตภัณฑ์รำยได้ที่เกิดขึ้น
ในปี 2561 มำจำกกำรซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้ำงจำกประเทศจีน และภำยในประเทศ
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี
(จ) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี
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The unit engages in production and distribution of raw water.
(A) Type of Products
Cholkij Sakol Co., Ltd. (CK) 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 18 million cubic meters in Nong
Tamlueng Sub-district and Nong hong Sub-district, Phan Thong District, Chon Buri Province.
(B) Marketing and competition
Industrial conditions
CK’s main source of income comes from the sale of raw water to customers, 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. Continuous industry growth was seen in 2018.
Trends of the industry and competition
The Thai industrial sector in 2019 is expected to grow as shown in the industrial product index, compared with
the same period of 2018 due to 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: 2018 Industrial Economic Report and Trends in 2019, 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 Chonburi and Chachoengsao provinces, water prices will definitely rise.
(C) Marketing policy and features
• Competition strategies
Raw water of CK 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
CK’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 the industrial sector, water management companies that
distribute to household and industrial sector and ect.
• Channels of distribution
Today, CK sells raw water to a domestic customer, Our customer is the industrial sector, water management
companies that distribute to household and industrial sector.
• Production and production capacity
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2.3 กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ ายนา้ ดิบ
กำรดำเนินงำนในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
(ก) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ชลกิ จสำกล จำกัด “ซี เค” เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำดิ บ ซึ่ งเป็ นน้ ำดิ บที่ มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนน้ ำผิวดิ นประเภทที่ 3 โดยบริ ษทั มีแหล่งกักเก็บน้ ำดิ บเป็ นบ่อเก็บน้ ำจำนวน 5 บ่อ มีควำมจุรวม 18 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร บริ เวณตำบลหนองตำลึง และตำบลหนองหงส์ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
(ข) การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
รำยได้ ห ลั ก ของซี เ ค ได้ แ ก่ กำรจ ำหน่ ำ ยน้ ำดิ บ ให้ กั บ ลู ก ค้ำ โดยลู ก ค้ำ น ำน้ ำดิ บ ไปจ ำหน่ ำ ยต่ อ ให้ กั บ
ภำคอุตสำหกรรม และกำรประปำในพื้นที่จงั หวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ดังนั้นปั จจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำรน้ ำดิบได้แก่กำร
เติบโตของภำคอุตสำหกรรมในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ซึ่งในปี 2561 ภำคอุตสำหกรรมมีกำรเติบโตคงที่
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
แนวโน้มภำคอุตสำหกรรมไทยปี 2562 คำดว่ำ ดัชนี ผลผลิตอุตสำหกรรมจะขยำยตัว จำกช่วงเดียวกันของปี 2561
จำกกำรเติบโตของเศรษฐกิ จโลกและกำรค้ำโลก รำยจ่ำยกำรลงทุนภำครัฐที่มีแนวโน้มขยำยตัวเร่ งขึ้นโดยเฉพำะกำรลงทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน กำรคมนำคม และกำรดำเนิ นงำนภำยใต้แผนงำนพัฒนำระเบี ยงเศรษฐกิ จภำคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development: EEC) (ที่มำ : รำยงำนสรุ ปภำวะเศรษฐกิ จอุตสำหกรรมปี 2561 และแนวโน้มปี 2562,
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม, กระทรวงอุตสำหกรรม)
โครงกำรพัฒนำระเบี ยงเศรษฐกิ จภำคตะวันออกจะเป็ นตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งภำคอุตสำหกรรมและภำคกำร
บริ กำรในพื้นที่ภำคตะวันออก ซึ่ งทำให้มีควำมต้องกำรใช้น้ ำสู งขึ้น ในขณะที่แหล่งน้ ำมีอยู่เท่ำเดิม ดังนั้นในภำคตะวันออก
โดยเฉพำะจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรำ น้ ำจะมีมูลค่ำสูงขึ้น
(ค) นโยบายและลักษณะการตลาด
 กลยุทธ์กำรแข่งขัน
น้ ำ ดิ บ ของซี เค เป็ นน้ ำ ดิ บ ที่ มี คุ ณภำพตำมมำตรฐำนน้ ำ ผิว ดิ นประเภทที่ 3 ซึ่ ง เป็ นมำตรฐำนที่ ลูกค้ำต้อ งกำร
โดยซี เคได้มีกำรติดตั้งระบบตรวจวัดปริ มำณและคุณภำพน้ ำ เพื่อให้ลูกค้ำมัน่ ใจในคุณภำพของน้ ำดิ บที่ซีเค ได้ส่งมอบให้
นอกจำกนี้ซีเค ยังได้ศึกษำถึงแหล่งน้ ำอื่นๆ สำหรับกำรขยำยโครงกำรในอนำคต
 ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
ลักษณะลูกค้ำของซีเค คือ กลุ่มลูกค้ำที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดหำ และจำหน่ำยน้ ำดิบ หรื อจัดหำน้ ำเพื่อนำน้ ำดิบไป
ผ่ำนกระบวนกำรผลิต เป็ นน้ ำที่ใช้เพื่อกำรบริ โภคและอุปโภคในครัวเรื อน และอุตสำหกรรม เป็ นต้น
 ช่องทำงจัดจำหน่ำย
ซีเคมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยน้ ำดิบให้กบั กลุ่มลูกค้ำที่เป็ นภำคอุตสำหกรรม หรื อกลุ่มลูกค้ำที่เป็ นบริ ษทั จัดกำรน้ ำ
ที่จำหน่ำยน้ ำให้กบั ผูบ้ ริ โภคในภำคครัวเรื อน และอุตสำหกรรม
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Today, CK’s reservoirs have total capacity of 18 million cubic meters, sufficient to meet clients’ needs. However,
CK has studied possibility of buying water from nearby sources if clients require more water.
• Raw materials
Quality of CK’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.
(D) Environmental impact
CK collect only rainwater to its 5 reservoirs in the rainy season (August-November). Therefore, there is no
environmental impact but CK’s operation help relieve floods in downstream areas.
(E) Projects not yet delivered
- None -
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 กำรผลิตและกำรใช้กำลังกำรผลิต
ปั จจุบนั บ่อเก็บน้ ำดิบของซี เค มีควำมจุ 18 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่ งเพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งนี้ ซีเคได้
ทำกำรศึกษำกำรใช้แหล่งน้ ำใกล้เคียงหำกลูกค้ำมีควำมต้องกำรน้ ำดิบเพิ่มขึ้น
 วัตถุดิบ
น้ ำผิวดินประเภทที่ 3 โดยซีเคได้ทำกำรตรวจสอบคุณภำพของน้ ำดิบทั้งปั จจุบนั และในอนำคตที่จะนำมำจำหน่ำย
ให้กบั ลูกค้ำ
 นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
กำรกำหนดรำคำกำรขำยน้ ำดิบนั้นเป็ นรำคำตำมตกลงกันระหว่ำงผูซ้ ้ือและผูข้ ำย
 ประกำศนียบัตรและมำตรฐำนสำกล
-ไม่มี(จ) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจำกซีเค จะรับน้ ำลงบ่อเก็บน้ ำทั้ง 5 บ่อของซีเค เฉพำะช่วงฤดูฝนเท่ำนั้น (สิ งหำคม – พฤศจิกำยน) ดังนั้นจึงไม่
มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยบรรเทำปั ญหำน้ ำท่วมขังในพื้นที่ทำ้ ยน้ ำได้อีกด้วย
(ฉ) งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี-
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3. Risk Factors
Risks identified in this document. Based on current data and future expectations as far as can be determined.
The risk factors of some significance. The text in the forecasts presented in the statement of this, such as using the
words "believe," "anticipate," "estimate," "expect," "plans" or "intends", etc. Or. expectations regarding the
performance of the business expansion. Changes in the laws relating to the business of the Company and other state
policies concerning anticipated future events. As a result, the actual May differ significantly from expectations or
predictions may.
3.1 Risks involved with APCS business operation are as follows:
3.1.1 Risk in Automotive Industry
3.1.1.1 Risks from dependency on major customers and automotive customers
In 2018, APCS’s major customers were still in the 3 major industries:
(1) Automotive industry at the ratio of 69.67 percent of metal parts manufacturing business, or
equivalent to 27.87 percent of the Group’s total revenue
(2) Air-conditioning compressor and refrigeration industry at 16.91 percent of metal parts
manufacturing business, or equivalent to 6.77 percent of the Group’s total revenue
(3) Digital camera industry at 8.51 percent of metal parts manufacturing business, or equivalent to
3.40 percent of the Group’s total revenue
In 2018, about 27.87 percent of the Group’s sales revenue came from customers in the automotive
industry. The Group’s sales revenue from the 10 top customers constituted some 62 percent of all sales
revenue in metal parts manufacturing business. 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 2018, 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.
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากข้อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่ ง
ปั จจัยความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี่ ยงอื่นที่
ส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของรายได้ และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั นอกจากนี้ ขอ้ ความในลักษณะการ
คาดการณ์ที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เช่นการใช้ถอ้ ยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์วา่ ” “ประมาณ” “คาดหมาย”
“มีแผนจะ” หรื อ “ตั้งใจ” เป็ นต้น หรื อการคาดการณ์เกี่ ยวกับผลประกอบการ ธุ รกิจ การขยายธุ รกิ จ การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต
ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริ ง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้
3.1 ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงอุตสาหกรรมยานยนต์
3.1.1.1 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่ และลูกค้ าอุตสาหกรรมยานยนต์
ปี 2561 ลูกค้าหลักของบริ ษทั ยังคงอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยแบ่งเป็ น 3
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ ซึ่งแยกตามสัดส่วนต่อรายได้รวม ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์ สัดส่วนร้อยละ 69.67 ของรายได้กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.87 ของรายได้ตามงบการเงินรวม
(2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น สัดส่วนร้อยละ 16.91ของรายได้
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.77 ของรายได้ตามงบการเงินรวม
(3) อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิ จิตอล สัดส่ วนร้อยละ 8.51 ของรายได้กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วน
โลหะ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.40 ของรายได้ตามงบการเงินรวม
โดยในปี 2561 บริ ษทั มีการพึ่งพารายได้จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 27.87
ของรายได้ตามงบการเงินรวม นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั มีรายได้จากการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 ราย
แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในสัดส่ วนที่สูง ประมาณร้อยละ 62 ของรายได้กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วน
โลหะซึ่งเป็ นความเสี่ ยงต่อการผันผวนของรายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายที่จะกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไม่ให้พ่ ึงพารายได้จากลูกค้ารายใดราย
หนึ่ งหรื อ ลู ก ค้า กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ งมากเกิ น ไป รวมถึ ง กระจายแหล่ ง ที่ ม าของรายได้ไ ปยัง อุ ต สาหกรรมอื่ น
นอกเหนื อจากอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เนื่ องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มี
รายได้จากการขายตั้งแต่ระดับพันล้านบาทจนถึงระดับหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่ งมูลค่าชิ้นส่ วนที่ ลูกค้าดังกล่าวสั่งซื้ อ
จากบริ ษทั นับเป็ นสัดส่ วนเพียงเล็กน้อยเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับมูลค่าการสั่งซื้ อสิ นค้าทั้งหมดของลูกค้าดังกล่าว แต่
นับเป็ นสัดส่วนมูลค่าการสัง่ ซื้อที่สูงสาหรับบริ ษทั ทั้งนี้ในปี 2561 บริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใดที่บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้าให้
เกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวม
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่ วนสาหรับผลิตภัณฑ์หนึ่ งไปยังอีก
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่วนสาหรับอุตสาหกรรมหนึ่ ง
ไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่ งได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้บริ ษทั สามารถปรับตัวได้ดีในกรณี ที่ภาวะอุตสาหกรรมหนึ่ งเกิด
ภาวะถดถอย
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3.1.1.2 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.
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.1 : Characteristics of Products section
Pricing Policy )
3.1.1.3 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 2018, the
Company is exposed to fluctuations in the exchange rates of imported materials to importation of raw
materials total THB 40.51 million or about 8.84 percent of the total purchase, divided in to USD 0.09 million
(THB 35.52 million) and EUR 0.01 million (THB 4.99 million).
Sales revenue from oversea customers accounted for 24.54 percent of total sales, in which 13.16
percent of sales were collected in foreign currencies. Therefore, the Company exposure to exchange rate
fluctuations was reduced. In 2018, the Company collected payment in foreign currencies, this includes USD
3.39 million (THB 109.51 million) and EUR 0.51 million (THB 20.84 million). APCS paid for raw
materials and machinery in the same currencies with the sales revenue.
In 2018, the Thai Baht appreciated against the US Dollar, from 32.6809 THB/USD in 2017 to
32.4498 THB/USD. Nevertheless, the Company has policies to balance foreign currency income and
payment, and uses foreign currency deposit to reduce risks from currency fluctuation.
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3.1.1.2 ความเสี่ยงด้ านราคาและการจัดหาวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของบริ ษทั ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนี ยม และสแตนเลส ซึ่ งวัตถุดิบดังกล่าว
มีลกั ษณะเป็ น Commodity Goods โดยราคาของวัตถุดิบดังกล่าวถูกกาหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบนั้น ๆ
ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั
ดังนั้นหากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นจะส่ งผลให้ผผู ้ ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันได้รับ
ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่ สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทาให้กาไรของบริ ษทั ลดลงตามไปด้วยเพราะต้องช่วยแบ่งเบา
ภาระร่ วมกับลูกค้า
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจะอยู่นอกเหนื อการควบคุ มของบริ ษทั ก็ตามแต่
บริ ษทั จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยการจัดให้มีทีมงานเฉพาะ
คอยติ ดตามราคาวัต ถุดิบ การวิเคราะห์ แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่ วงเวลา รวมถึ งการประเมิ นความ
ต้องการใช้วตั ถุดิบของบริ ษทั ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บริ ษทั สามารถบริ หารการสัง่ ซื้อและระยะเวลาการส่งวัตถุดิบ
ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และทาให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งสต็อควัตถุดิบไว้มากเกินความจาเป็ น นอกจากนี้ ในกรณี ที่
ราคาวัตถุดิบปรับตัวสู งขึ้นมากอย่างมีนัยสาคัญ บริ ษทั ก็จะเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาจาหน่ ายชิ้นส่ วน โดย
ปกติ จะมีการรับภาระต้นทุนที่ สูงขึ้ นร่ วมกัน โดยลูกค้าจะรั บภาระเป็ นส่ วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในการเจรจา
ดังกล่าวจะมีความล่าช้า (lag time) เกิดขึ้นในขณะที่วตั ถุดิบยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั จึ ง
ยังคงมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู่ ในทางตรงกันข้ามหากวัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกค้าก็จะขอ
เจรจากับบริ ษทั เพื่อขอปรับลดราคาจาหน่ายเช่นเดียวกัน จึงอาจทาให้บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
จากระดับปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง (ดูรายละเอี ยดเพิ่มเติมในส่ วนที่ 1 เรื่ องลักษณะการประกอบธุ รกิ จ หัวข้อ
นโยบายการกาหนดราคา)
3.1.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
วัตถุ ดิบหลักที่ ใช้ใ นการผลิ ตชิ้ น ส่ ว นของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการสั่ง ซื้ อในประเทศ และสั่งซื้ อ
โดยตรงจากผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศ ซึ่งกาหนดราคาขายเป็ นสกุลเงินบาท จึงทาให้บริ ษทั
มีความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างน้อย ในปี 2561 บริ ษทั มี มูลค่าการสั่งซื้ อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศจานวนเงินประมาณ 40.51 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 8.84 ของมูลค่าการสั่งซื้ อวัตถุดิบ
ทั้งหมด โดยการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากต่า งประเทศประกอบด้วย มูลค่าประมาณ 0.09 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ (35.52
ล้านบาท) และมูลค่าประมาณ 0.01 ล้านยูโร (4.99 ล้านบาท)
ในขณะที่ รายได้จากการขายชิ้นส่ วนให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 24.54 ของมูลค่า
รายได้จากการขายทั้งหมด บริ ษทั กาหนดราคาขายสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 13.16 ของมูลค่า
รายได้จากการขายทั้งหมด ทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงในความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของรายได้จากการขาย
ชิ้ น ส่ ว นไปต่ า งประเทศลดลง ปี 2561 บริ ษ ัท ได้รั บ ช าระเป็ นสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ ประกอบไปด้ว ย 3.39
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (109.51 ล้านบาท) และมูลค่าประมาณ 0.51ล้านยูโร (20.84 ล้านบาท) และบริ ษทั ใช้เงินตรา
ต่างประเทศที่ได้รับจากการขายเพื่อจ่ายชาระค่าซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกัน
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3.1.1.4 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.
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.
3.1.1.5 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 highquality 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
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ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 32.4498 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ มีความแข็งค่าขึ้นจากปี
2560 ซึ่ งมีอตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 32.6809 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ ทาให้การขายชิ้นส่ วนให้กบั ลูกค้า
ต่างประเทศที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พิจารณาใช้
นโยบายเน้น ความสมดุ ล ของรายการรั บและรายการจ่ า ยเงิ น ตราต่า งประเทศ รวมถึ ง ใช้บัญชี เ งิ น ฝากเงิ น ตรา
ต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน
3.1.1.4 ความเสี่ยงจากการไม่ มสี ัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นหลักปฏิ บตั ิทั่วไปในอุตสาหกรรมนี้ จะไม่มีการ
สัญญาระยะยาวในการให้บริ การกับลูกค้า แต่จะเป็ นการทาสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี หรื ออาจจะไม่มีการทา
สัญญาในการให้บริ การก็ได้โดยจะเป็ นเพียงใบสัง่ ซื้อเท่านั้นขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย
เมื่อครบอายุสญ
ั ญาหรื อถึงกาหนดเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือก
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จึ งมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยลูกค้าหากบริ ษทั ไม่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม โดยปกติ ผู ้ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ อ งปรั บอากาศและเครื่ อ งทาความเย็น มัก จะไม่เปลี่ ยนแปลงผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ัดหาชิ้ นส่ ว นและอุป กรณ์ ให้แ ก่
ผูป้ ระกอบการเนื่ อ งจากการสรรหาผูผ้ ลิ ต หรื อ ผู ้จัด หาชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐานตามที่
ผูป้ ระกอบการกาหนดโดยสามารถจัดส่งได้ตามกาหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกาลังการผลิตในช่วงที่มี
ความต้องการเพิ่มสูงกว่าปกติน้ นั จะต้องมีข้ นั ตอนและใช้เวลานาน ซึ่ งกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้าและมี
ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ กล่าวคื อ โดยปกติ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น มักจะสรรหาและคัดเลือกผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ให้กับ
ผูป้ ระกอบการจานวนจากัดเพียง 1-3 รายต่อการผลิตชิ้นส่ วนใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้ได้รับการ
คัดเลือกเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนป้ อนให้กบั ผูป้ ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดื อนจนถึง 2 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลา
ดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไปตามรู ปแบบและความซับซ้อนของการผลิตชิ้นส่ วนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
หากบริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายใด ๆ แล้ว ความเสี่ ยงจากการยกเลิกสัญญา
ในการผลิตจะอยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากผูป้ ระกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมด
รุ่ นของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 – 7 ปี หรื อมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละอุตสาหกรรม
ดังนั้นจากการที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนที่ มีมาตรฐาน จึงส่ งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในการ
ดาเนิ นงานและชิ้นงานของบริ ษทั และมี แนวโน้มที่ จะให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหาชิ้นส่ วนให้แก่ลูกค้าต่อไป
รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหม่ให้บริ ษทั เสนอราคาอย่างต่อเนื่อง
3.1.1.5 ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น
ปั จจัยที่ อาจจะเป็ นทางเลือกให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ยา้ ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอื่น
มีปัจจัยหลัก ดังนี้
(1) การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC)
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ทาให้เกิ ดการแข่งขันกันเองในภูมิภาคอาเซี ยนมากขึ้ น
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นฐานการผลิตรถยนต์อนั ดับ 1 ของอาเซี ยน มีศั กยภาพในการผลิตรถยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิ กอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน หรื ออีโคคาร์ และรถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง
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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 2018, 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.
3.1.1.6 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.
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.
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ดังนั้นบริ ษทั ในฐานะผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์จึงต้องรักษามาตรฐานการผลิตสิ นค้าให้ได้คุณภาพ และนา
เทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนพัฒนาชิ้นงาน และพัฒนาเครื่ องจักรให้สามารถ
ผลิตชิ้ นงานได้หลากหลาย นอกเหนื อจากการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งจะทาให้
บริ ษทั ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้แม้วา่ คู่แข่งขันจะมากขึ้นก็ตาม
(2) ความเสถียรภาพทางการเมือง
ผลกระทบเกี่ ยวกับปั จจัยทางการเมือง มีผลทาให้เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง รวมถึงใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐบาลได้พยายามสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน และมุ่งเน้น
นโยบายการส่งเสริ มการลงทุน
3.1.1.6 ความเสี่ ยงจากการถู กฟ้ องร้ องจากผู้ บริ โภคเนื่ องจากปั ญหาด้ านคุณภาพสิ นค้ าและอาจท าให้ ต้องถู กชดใช้
ค่ าเสียหายตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดชอบต่ อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้ าไม่ ปลอดภัย
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซึ่ ง พ.ร.บ. ความรับผิดชอบดังกล่าวจะช่วยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่
ได้รับความเสี ยหายทั้งทางชีวติ ร่ างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรื อทรัพย์สินจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยผูบ้ ริ โภค
สามารถฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากผูผ้ ลิต ผูว้ า่ จ้างให้ผลิต ผูน้ าเข้าสิ นค้าไม่ปลอดภัยดังกล่าวได้
หากสิ นค้าที่ลูกค้าของบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องปรับอากาศ
กล้องถ่ายภาพ เป็ นต้น ได้รับการร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค และผูบ้ ริ โภคฟ้องร้องลูกค้าของบริ ษทั ว่าสิ นค้าที่ลูกค้าของ
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเป็ นสิ นค้าไม่ปลอดภัย บริ ษทั ก็อาจจะต้องร่ วมจ่ายชาระค่าเสี ยหายที่ถูกฟ้องร้องด้วยหากความไม่
ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของชิ้นส่วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต
เนื่ อ งจากชิ้ น ส่ ว นที่ บ ริ ษ ัท เป็ นผูผ้ ลิ ต นั้น เป็ นชิ้ น ส่ ว นที่ ลู ก ค้า เป็ นผูอ้ อกแบบ รวมทั้ง เป็ นผู ้ก าหนด
คุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่ งหากมีความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบและการกาหนดชนิ ดของ
วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิ ต บริ ษทั ไม่ตอ้ งร่ วมรั บผิดชอบในความไม่ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าว แต่หากความไม่
ปลอดภัยของสิ นค้าดังกล่าวเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริ ษทั เอง บริ ษทั ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ ่ วมรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่
เกิดจากการฟ้องร้อง
อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตไม่ได้เป็ นส่ วนประกอบในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
โดยตรง ดังนั้นหากสิ นค้าของลูกค้าถูกร้องเรี ยนและสาเหตุของการร้องเรี ยนเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริ ษทั
ผลกระทบจากการร้องเรี ยนดังกล่าวก็จะเป็ นเพียงความเสี ยหายที่ ไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค ประกอบกับชิ้นส่ วน ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นชิ้นส่ วนที่ใช้ในการประกอบเป็ นอุปกรณ์ของผูผ้ ลิตและ
จัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1stTier Supplier) ซึ่งหากมีความผิดพลาดในการผลิตชิ้นส่ วนของบริ ษทั เกิดขึ้นก็จะถูกตรวจ
พบและแก้ไขในสายการผลิตของผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 ก่อนที่สินค้าจะเสร็ จเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปและส่ ง
มอบถึงมือผูบ้ ริ โภค
ดังนั้นแม้วา่ บริ ษทั จะมีความเสี่ ยงจากการที่อาจจะถูกฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดังกล่าว แต่จาก
เหตุผลข้างต้นบริ ษทั จึงมีโอกาสต่าที่จะต้องร่ วมรับผิดชอบค่าเสี ยหายจากการฟ้องร้องและหากต้องร่ วมรับผิดชอบ
ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะไม่สูงมาก เนื่ องจากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของผูบ้ ริ โภคโดยตรง ที่ผา่ นมาบริ ษทั ยังไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผูบ้ ริ โภคแต่อย่างใด
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3.1.1.7 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 2018, APCS’s waste discharge successfully met the IEAT standards. (See details of no.1 :
Characteristics of Products section Environmental impact)
3.1.1.8 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.
3.1.2 Risks in construction industry ( EPC )
3.1.2.1 Risks from dependency on engineers and personnel
The subsidiary with rapid expansion that is in construction business 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.
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นอกจากนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั ยังไม่มีบริ ษทั ประกันภัยในประเทศไทยที่รับประกันภัยในลักษณะดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัยกับบริ ษทั ประกันภัยในต่างประเทศก็ไม่คุม้ กับประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับ บริ ษทั
จึงไม่ได้ทาประกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องดังกล่าว
3.1.1.7 ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
บริ ษ ัท เป็ นผูผ้ ลิ ต และจัด หาชิ้ น ส่ ว นเพื่ อ ใช้ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นและอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ซึ่งในกระบวนการผลิตของบริ ษทั
มีการใช้เครื่ องจักรเป็ นหลัก จึงก่อให้เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต ทั้งที่ปล่อยออกทางอากาศและทางน้ า โดยมี
ปริ มาณของเสี ยต่ามาก
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ตั้ง อยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนครซึ่ งถู ก ควบคุ ม โดยการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การที่ บริ ษทั จะปล่อยของเสี ยต่างๆ ออกสู่ ภายนอกบริ ษทั ได้น้ นั จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซึ่ งในปี 2561 การปล่อยของเสี ยของบริ ษทั อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดูรายละเอียดในส่ วนที่ 1 เรื่ องลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม)
3.1.1.8 ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการกาหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
ไปก็อาจจะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ เช่น การปรั บเปลี่ยน
ค่าแรงงานขั้นต่า การปรับเปลี่ยนอัตราเงิ นเดือนค่าจ้างของผูจ้ บการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ การปรับเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ ยของธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อ การปรั บ เปลี่ ยนอัต ราภาษี เงิ นได้นิติบุค คล เป็ นต้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายดังกล่าวจะกระทบต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจทุกราย
อย่างไรก็ตามปั จจัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นปั จจัยที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้
ติ ด ตามและประเมิ น ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ เป็ นการลดความเสี่ ย งหรื อ
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้ริเริ่ มนาเครื่ องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิ ต
บางส่วนในปี 2553 จนถึงปั จจุบนั และในอนาคตบริ ษทั มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้มีการใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติให้เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และแก้ไขปั ญหาค่าแรงงานที่ เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งจะทาให้
บริ ษทั เพิ่มประสิ ทธิภาพในการแข่งขันได้ดียงิ่ ขึ้น เป็ นต้น
3.1.2 ความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจทีป่ รึกษาและก่ อสร้ าง ( EPC )
3.1.2.1 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาวิศวกรและบุคลากร
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุรกิจรับเหมาและมีการขยายตัวทางธุรกิจเร็ วจึงต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดาเนิ นการ ก่อสร้างตามแผนที่ วางไว้ ซึ่ งหมายถึงวิศวกรในระดับ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การโครงการ (Project Manager) และวิศวกรผูค้ วบคุมงาน (Project Engineer หรื อ
Foreman) หากบริ ษทั ย่อยสูญเสี ยบุคลากรเหล่านี้ไป ย่อมส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงด้านนี้ ดี ที่ผ่านมาบริ ษทั มี
นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ส่ งบุคลากรเข้า ร่ วมการสัมมนาทั้ง

หน้ำ 38

Asia Precision Public Company Limited
3.1.2.2 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. The company will carefully select customers whose government own part of
the shares or reliable state enterprises.
3.1.3 Risks in production and distribution of raw water business
3.1.3.1 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.
The risks are mitigated as follows: 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.
3.1.3.2 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 risks are mitigated as follows: 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.
3.1.3.3 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.
3.1.3.4 Risks as a result of fluctuating microbiological substances in the reservoir
Given that raw water in the reservoir comes from rain flowing through natural water channel,
therefore there will be microbiological substances contaminated in the water such as dead plants and
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ในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้เพื่อรักษา บุคลากร
ให้ทางานกับบริ ษทั
3.1.2.2 ความเสี่ยงทางด้ านคู่สัญญาไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดในสัญญา
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่ องการชาระเงิ นตาม
ความสาเร็ จของงาน ซึ่ ง อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มี
นโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหา
ข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรื อมีการเรี ยกเก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่ มดาเนินงานรวมถึงการเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่
ทาเสร็ จ พร้อมกับเริ่ มทาการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็ นรัฐบาลถือหุน้ หรื อเป็ นรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ
3.1.3 ความเสี่ยงธุรกิจผลิตและจาหน่ ายนา้ ดิบ
3.1.3.1 ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ
บริ ษ ัท ย่อ ยที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ตและจ าหน่ า ยน้ า ดิ บ มี ค วามเสี่ ย งจากสภาพอากาศ อัน เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทาฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนิ โญ่
ที่ทาให้ปริ มาณฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ
มาตรการรองรับควำมเสี่ ยง คือ ปั จจุบนั ปริ มำตรเก็บกักจะมีควำมจุคิดเป็ น 2 เท่ำของปริ มำณน้ ำขำยต่อปี
ในช่วง 3 ปี แรก ซึ่ งจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็ นปี แล้ง ในปี ที่ 4 จะมีปริ มำณน้ ำขำยที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ60
ของควำมจุบ่อ ซึ่งจะพิจำรณำหำหำแหล่งสำรองน้ ำดิบเพิ่มเติมในกรณี ที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จำกบ่อข้ำงเคียง
3.1.3.2 ความเสี่ยงจากการได้ รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนา้
บริ ษทั ย่อยที่ ดาเนิ นธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายน้ าดิ บมีความเสี่ ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับน้ า
ซึ่งมีผลทาให้น้ าผิวดินด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากการทากิจการในพื้นที่เหนือน้ า เช่น การปล่อยน้ าเสี ยของโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตั ว์ และ การใช้สารเคมีในการทาการเกษตร เป็ นต้น
มาตรการรองรับความเสี่ ยง คือ จัดเตรี ยมเครื่ องมือวัดคุณภาพน้ าในลารางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ
ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวังชุมชนและแหล่งกิจกำรต้นน้ ำที่อำจปล่อยน้ ำเสี ยลงลำรำง โดยกำรเข้ำไป
ทำควำมเข้ำใจและมีกำรประสำนกันในกรณี ที่อำจจะมีเหตุให้น้ ำเสี ยเข้ำมำเจือปนในลำน้ ำได้
3.1.3.3 ความเสี่ยงจากคู่สัญญายกเลิกสัญญาการซื้อขายนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าดิบมีความเสี่ ยงจากการที่คู่สัญญาจะยกเลิกสัญญาซื้ อขายน้ า
หรื อไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ ยง คือกาหนดเงื่อนไขในสัญญาให้มี
ความรัดกุม และกาหนดวิธีการทางานร่ วมกันเพื่อลดข้อโต้แย้ง และความไม่เข้าใจในการปฏิ บตั ิงาน จัดประชุม
ร่ วมกันเพื่อสรุ ปปั ญหาด้านการทางาน เพื่อจะหาวิธีแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน นอกจากนี้บริ ษทั ย่อยจะขยายฐานลูกค้า เพื่อ
เป็ นการกระจายความเสี่ ยง
3.1.3.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพทางจุลชีวทีป่ นเปื้ อนในบ่ อ
เนื่ องจำกน้ ำดิบเป็ นน้ ำจำกฝนที่ไหลผ่ำนลำรำงธรรมชำติจึงต้องมีกำรปนเปื้ อนจำกสำรอินทรี ย ์ เช่น ซำก
พืชซำกสัตว์เป็ นปกติ ซึ่งสำรอินทรี ยเ์ หล่ำนี้จะเป็ นสำรอำหำรให้กบั จุลินทรี ยจ์ ำพวกแบคทีเรี ย รวมถึงปลำในบ่อน้ ำ
และจะเกิดผลกระทบคือ สำรอินทรี ยท์ ี่ถูกย่อยสลำยโดยแบคทีเรี ยจะส่งผลให้ค่ำ บีโอดี สูงและ ออกซิ เจนละลำย ต่ำ
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animals. These microbiological substances act as food for bacteria and fish in the reservoir. These degraded
substances by bacteria can cause high BOD level and low dissolved oxygen level. The growing population
of fish that cannot escape the reservoir can cause high Ammonia and Nitrate levels. These may result in raw
water being out of specifications.
The risks are mitigated as follows: periodically remove fish from the reservoir or monitor and limit
the growth rate of fish, install oxygen filling machine to expedite the substance degrading process, plan and
install drainage low quality water during off season period.
3.1.3.5 Risks from reliance on key customers
Risk from reliance on only a few key customers is partially mitigated since the subsidiary has good
relationship and received trust from the customers. The subsidiary has plans to expand its customer base in
the future to mitigate this risk.
3.2 Management risks
3.2.1 Risks from impact from APCS subsidiaries’ operating results and financial status
APCS is required to consolidate operation and financial standing of all 6 subsidiaries in its financial
statements. In 2018, all 6 subsidiaries’ operating results were improved, and combined sales of all 6 was
equivalent to 60 percent of the Group’s total revenue.
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, 2018, the financial statement for APCS has a current ratio of 2.60 times, compared to
previous year of 3.15 times. The Company used the cash from operation to invest in the expanding subsidiaries
causing the liquidity ratio to decrease. Nevertheless, current ratio of 2.60 is still deemed appropriate.
As of December 31, 2018, the consolidated financial statements showed the current ratio at 1.72 times,
dropped from the previous year (2.70 times in 2017). This is due to the requirement from subsidiaries receiving a
number of large construction projects. Nevertheless, current ratio of 1.72 is still deemed appropriate.
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ส่วนปลำที่แพร่ ขยำยพันธ์ในบ่อและไม่สำมรถออกไปจำกบ่อได้ จะทำให้ค่ำแอมโมเนี ย และไนเตรด สู ง ซึ่ งหำกสู ง
มำกจะทำให้คุณภำพน้ ำไม่เป็ นไปตำมสัญญำ
มำตรกำรรองรับควำมเสี่ ยง คือ ทำกำรนำปลำออกเป็ นประจำ หรื อ จำกัดกำรเติบโตขยำยพันธ์ปลำในบ่อ
ทำกำรติดตั้งเครื่ องเติมอำกำศให้เพียงพอเพื่อช่วยเร่ งกระบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรี ยต์ ่ำงๆให้รวดเร็ ว วำงแผน
และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำกำรหมุนเวียนหรื อระบำยน้ ำที่มีคุณภำพต่ำในบ่อ 1 ทิ้ง ในช่วงหยุดสูบประจำปี
3.1.3.5 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ าประจา
ควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่งพำลูกค้ำประจำ ทั้งนี้ลูกค้ำประจำของบริ ษทั ฯ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเชื่อมัน่ ว่ำจะ
ยังคงได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่ องสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ ยงจำกกำร
พึ่งพำลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งในแต่ละกลุ่มลูกค้ำ โดยกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่
3.2 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ยงจากการได้ รับผลกระทบจากผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่ อย
บริ ษทั ต้องนาผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อยทั้ง 6 แห่ง มารวมในงบการเงินรวมของบริ ษทั
ในปี 2561 บริ ษทั ย่อยทั้ง 6 แห่ง มีรายได้จากการดาเนินงานที่ดีข้ ึนจากปี ที่ผา่ นมา ซึ่งรายได้ของบริ ษทั ย่อยทั้ง 6 แห่ ง
รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 60 ของรายได้ในงบการเงินรวม
และนอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้กาหนดมาตรการในการกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย นโยบายการ
ควบคุมและตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย รวมทั้งการส่ งกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าไปเป็ น
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยเพื่อกาหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมี การดาเนิ นงานไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึ่ งจะส่ งผลไปสู่ การบริ หารจัดการต้นทุน และการดาเนิ นงานให้มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
3.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.3.1 ความเสี่ยงสภาพคล่ องทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.60 เท่า โดยภาพรวมแล้ว
บริ ษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2560 (ปี 2560 เท่ากับ 3.15 เท่า) เนื่องจากบริ ษทั นาเงินที่ได้จากการดาเนิ นงาน
ที่ดีข้ ึนไปลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งอยูใ่ นช่วงขยายกิจการเป็ นผลให้มีสภาพคล่องลดลง อย่างไรก็ตามอัตราส่ วนสภาพคล่อง
2.60 ยังเป็ นอัตราส่วนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวม บริ ษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.72 เท่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่ม
บริ ษทั มีสภาพคล่องลดลงจากปี 2560 (ปี 2560 เท่ากับ 2.70 เท่า) เนื่องจากบริ ษทั ย่อยได้รับงานก่อสร้างขนาดใหญ่หลาย
โครงการ จึ งต้องใช้เพื่อสนับสนุ นโครงกำรต่ำงๆ ของบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำมอัตรำส่ วน สภำพคล่อง 1.72 ยังคงเป็ น
อัตรำส่วนที่เหมำะสม
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4. General Information and other important information ( as at 31 December 2018)
4.1 Company Information
Company Name
Abbreviation
Listed date
Type of shares
Registered Capital
Paid-up Capital
Par value
Type of business

:
:
:
:
:
:
:
:

Industry category
Head Office

:
:

Company Registration No.
Tel No.
Fax No.
Homepage

:
:
:
:

Asia Precision Public Company Limited
APCS
September 29, 2011
Common shares
Baht 659,999,962.00
Baht 659,999,862.00
1.00 Baht
Core business – Metal parts manufacturing. Manufacture and sales of High
Precision Machining and Cold Forging metal parts for automotive, airconditioning and refrigeration compressor and camera industries.
Construction ( EPC ) – Construction, engineering consultation, maintenance
of renewable energy power plant. Sales of materials, equipment, spare parts
used in power plant and energyconstruction projects
Raw Water – Production and distribution of raw water
Automotive (AUTO)
Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang
Chonburi, Chonburi 20000
0107554000011
(660) 38-468-300
(660) 38-458-751
www.asiaprecision.com
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4. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น ( ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 )
4.1 ข้ อมูลของบริษัท
ชื่ อบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่ อย่ อหลักทรัพย์
วันทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ชนิดของหุ้นทีอ่ อกจำหน่ ำย
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ ว
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

หมวดอุตสำหกรรม
ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่

:
:

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสำร
Homepage

:
:
:
:
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APCS
29 กันยำยน 2554
หุน้ สำมัญ
659,999,962.00 บำท
659,999,862.00 บำท
659,999,862 หุน้
1.00 บำท
ธุ รกิจหลัก ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ผลิ ตและจำหน่ ำยชิ้นส่ วนโลหะที่ มีควำม
เที่ ยงตรงสู ง (High Precision Machining & Cold Forging) สำหรับใช้ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและ
เครื่ องทำควำมเย็น และอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพ
ธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง ( EPC ) งำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริ กำร
ดู แลและบำรุ งรั กษำโรงไฟฟ้ ำประเภทพลังงำนทดแทนทุ กชนิ ด รวมถึ ง
จำหน่ ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง
ต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำและธุรกิจพลังงำนทุกประเภท
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
ยำนยนต์ (AUTO)
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0107554000011
(660) 38-468-300
(660) 38-458-751
www.asiaprecision.com
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4.2 Juristic persons which the Company holds at least 10% of their shares
Subsidiaries Company
 Asia Precision A.T. Co., Ltd. ("APAT")
Registered Capital
: Baht 150,000,000.00
Paid-up Capital
: Baht 150,000,000.00
Number of paid-up shares
:
15,000,000 common shares
Par Value (Baht)
:
10.00 per share
Type of Business
: Manufacture and sales of High Precision Machining and Cold Forging metal
parts metal parts 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
Branch Office
: Amata Nakorn Industrial Estate 700/102 Moo 1 , Bankro,
Phanthong, Chonburi 20160
Company Registration No.
: 0205553022761
Tel No.
: (660) 38- 468-300
Fax No.
: (660) 38-458-751
Change name and address
:
On February 25, 2019,
P2 Precision Company Limited changed its name to Asia Precision A.T.
Company Limited
Address from 700/102 Moo 1 , Bankro, Phanthong, Chonburi 20160
is 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang Chonburi, Chonburi 20000
 APCS Technology Co., Ltd. ("AST")
Registered Capital
: Baht 1,000,000.00
Paid-up Capital
: Baht 1,000,000.00
Number of paid-up shares
: 200,000 common shares.
Par Value (Baht)
: 5.00 per share
Type of Business
: Manufacture sales of metal parts
Head Office
: Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor,
Muang Chonburi, Chonburi 20000
Company Registration No.
: 0205561031706
Tel No.
: (660) 38-468-300
Fax No.
: (660) 38- 458-751
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4.2 ข้ อมูลของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษัทย่ อย
 บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ ว
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่
ทีต่ ้งั สำขำ
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสำร
เปลีย่ นแปลงชื่ อและทีอ่ ยู่
สำนักงำนใหญ่ ของบริษัท

 บริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จำกัด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ ว
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก
ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสำร

(“เอพีเอที”)
: 150,000,000.00 บำท
: 150,000,000.00 บำท
: 15,000,000 หุน้
: 10.00 บำท
: ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสูง (High
Precision Machining & Cold Forging) สำหรับใช้ในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ อง
ทำควำมเย็น และอุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพ
: นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 700/102 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
: 0205553022761
: (660) 38-468-300
: (660) 38-458-751
: เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จำก
บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จำกัด
ที่อยูจ่ ำก 700/102 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัด
ชลบุรี 20160 เป็ น เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(“เอเอสที”)
: 1,000,000.00 บาท
: 1,000,000.00 บาท
: 200,000 หุน้
: 5.00 บำท
: ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนโลหะ
: นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: 0205561031706
: (660) 38-468-300
: (660) 38-458-751

หน้ำ 42

Asia Precision Public Company Limited
 A2 Technology Co., Ltd. ("A2")
Registered Capital
:
Paid-up Capital
:
Number of paid-up shares
:
Par Value (Baht)
:
Type of Business
:
Head Office

:

Branch Office

:

Company Registration No.
Head office Tel No .
Branch Tel No .
Fax No.

:
:
:
:

Baht 500,000,000.00
Baht 500,000,000.00
50,000,000 common shares.
10.00 per share
Provide engineering service and automation solution and provides construction
and maintenance services of renewable energy power plants
Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang Chonburi,
Chonburi 20000
223/53, 13th Floor, Country Complex Tower A, Sunphawut Road,
Bangna Tai Subdistrict , Bangna, Bangkok 10260.
0205553022311
(660) 38-468-300
(662) 361-5494-5
(662) 361-5496

 APCS Technology Co.,Ltd. (“APT”)
Registered Capital
: Baht 10,000,000.00
Paid-up Capital
: Baht 10,000,000.00
Number of paid-up shares
: 10,000 common shares.
: 1,000.00 per share
Par Value (Baht)
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 Tai Subdistrict , Bangna, Bangkok 10260.
Company Registration No.
: 0205560020808
Head office Tel No .
: (660) 38-468-300
Branch Tel No .
: (662) 361-5494-5
Fax No.
: (662) 361- 5496
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 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“เอทู”)
ทุนจดทะเบียน
: 500,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
: 500,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ ว
: 50,000,000 หุน้
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ
: 10.00 บำท
ประกอบธุรกิจหลัก
: ให้บริ การในด้าน Engineering Service และ Automation Solution และ
ให้บริ การงานก่ อสร้ างโครงการและให้บริ ก ารดู แลและบ ารุ ง รั กษา
โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด
ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่
: นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ทีต่ ้งั สำขำ
: เลขที่ 223/53 อำคำรคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพำวุธ
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร 10260
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
: 0205553022311
โทรศัพท์ สำนักงำนใหญ่
: (660) 38-468-300
โทรศัพท์ สำขำ
: (662) 361-5494-5
โทรสำร
: (662) 361-5496
 บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ ว
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก

ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่
ทีต่ ้งั สำขำ
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์ สำขำ
โทรสำร

(“เอพีท”ี )
: 10,000,000.00 บาท
: 10,000,000.00 บาท
: 10,000 หุน้
: 1,000.00 บำท
: จ าหน่ า ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ใ นการก่ อ สร้ า งงาน
โครงสร้ า งต่ า งๆ ของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า ธุ ร กิ จ พลัง งานทุ ก ประเภท
ธุรกิจน้ า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
: นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
: เลขที่ 223/53 อำคำรคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพำวุธ
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร 10260
: 0205560020808
: (660) 38-468-300
: (662) 361-5494-5
: (662) 361-5496
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• A2teeravat joint venture Co., Ltd.
Registered Capital
Paid up Capital
Number of paid up shares
Par value per share
Paid up par value
Voting rights
Type of business
Head office
Company Registration No.
Tel
Fax

Preferred Shares
Common Shares
Total
: 36,750,000.00 Baht
38,250,000.00 Baht
75,000,000 Baht
: 9,187,500.00 Baht
9,562,500.00 Baht
18,750,000.00 Baht
: 3,6750,000 shares
3,825,000 shares
: 10.00 Baht
10.00 Baht
: 2.50 Baht
2.50 Baht
: 10,000 votes per share
1 vote per share
: Construction of buildings, housing, roads, bridges, tunnels, and all other
construction types
: 223/53, 13th Floor, Country Complex Tower A, Sunphawut Road,
Bangna Tai Subdistrict , Bangna, Bangkok 10260
: 0105561082832
: (662) 361-5494-5
: (662) 361-5496

• Cholkij Sakol Co.,Ltd. ( “CK”)
Registered Capital
: Baht 120,000,000.00
Paid-up Capital
: Baht 120,000,000.00
Number of paid-up shares
: 1,200,000 common shares .
Par Value (Baht)
: 100.00 per share
Type of Business
: Production and distribution of raw water
Head Office
: No. 223/53 Country Complex A Building, 13th Floor, Sanphawut Road, Bang
Na Tai Subdistrict, Bang Na District, Bangkok 10260
Company Registration No. : 0105549083841
Head office Tel No .
: (662) 361-5494-5
Fax No.
: (662) 361-5496
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 บริษัท เอทู ตีรวัฒน์ จำกัด (“เอทูท”ี )
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ ว
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ
มูลค่ ำทีเ่ รียกชำระแล้ ว
สิทธิในกำรออกเสียง

:
:
:
:
:
:

ประกอบธุรกิจหลัก

:

ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่

:

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสำร

:
:
:

หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ สามัญ
รวม
36,750,000.00 บาท 38,250,000.00 บาท 75,000,000.00 บาท
9,187,500.00 บาท
9,562,500.00 บาท 18,750,000.00 บาท
3,675,000 หุน้
3,825,000 หุน้
10.00 บำท
10.00 บำท
2.50 บำท
2.50 บำท
1 หุน้ เท่ากับ
1 หุน้ เท่ากับ
10,000 เสี ยง
1 เสี ยง
ประกอบกิ จกำรรั บเหมำก่ อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิ ชย์ ที่ พกั อำศัย
สถำนที่ทำกำร ถนน สะพำน เขื่อน อุโมงค์และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอื่น
ทุกชนิด รวมทั้งรับทำงำนโยธำทุกประเภท
เลขที่ 223/53 อำคำรคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพำวุธ
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร 10260
0105561082832
(662) 361-5494-5
(662) 361-5496

 บริษัท ชลกิจสำกล จำกัด (“ซีเค”)
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ ว
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ ห้ ุนละ
ประกอบธุรกิจหลัก
ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
โทรศัพท์
โทรสำร

120,000,000.00 บาท
120,000,000.00 บำท
1,200,000 หุน้
100.00 บำท
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
เลขที่ 223/53 อำคำรคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพำวุธ
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร 10260
: 0105549083841
: (662) 361-5494-5
: (662) 361-5496
:
:
:
:
:
:

\
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4.3 Other References
• Registrar
The Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400.
Tel: (662) 009-9000, (662) 009-9999 Fax: (662) 009-9991
• Auditor
Karin Audit Co., Ltd.
No. 72 CAT Telecom Building, 24th Floor, Charoenkrung Road, Bangrak Subdistrict, Bangrak District Province of
Bangkok 10500
Tel (662) 105-4661 Fax: (662) 026-3760
Auditor’s Name
Mr.Jadesada Hungsaprurk Certified Public Accountant Registration Number 3759
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4.3 ข้ อมูลบุคคลอ้ ำงอิง
 นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (662) 009-9000 , (662) 009-9999 โทรสาร: (662) 009-9991
 ผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด
เลขที่ 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม ชั้น 24 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์: (662) 105-4661 โทรสำร: (662) 026-3760
ชื่อผูต้ รวจสอบบัญชี
นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3759
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5. Shareholding Structure
5.1 Shareholding Structure
5.1.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
Amount of per
No. of
As at 31 December 2018
share
Common shares
(Baht)
Registered Capital
659,999,962
1.00
Paid-up Capital
659,999,862
1.00

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

5.1.2 Shareholders of the top-ten major shareholders of the Company according to the latest book
closing date on December 28, 2018.
No. of
% of total shares all
Name
Common
issued
shares
1. Advance Web Studio Co., Ltd..1)
146,000,000
22.12
2)
2. Karoonkornsakul Group
120,685,157
18.29
3. Mr.Somchai HongRatanavijit
40, 000,000
6.06
4. Mr.Chanchai Gulthavorakorn
24,087,700
3.65
5. Mr.Jomsup Lochaya
22,087,231
3.35
6. Mr.Annop Limprasert
19,864,000
3.01
7. Ms.Daranee Attanand
10,069,900
1.53
8. Mr.Sirote Sangthawaiporn
9,613,400
1.46
9. Ms.Sathinee Chantasaswat
9,321,259
1.41
10. Thailand NVDR Ltd.
9,061,700
1.37
410,790,347
62.25
1)

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

2)
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5. ผู้ถือหุ้น
5.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท
5.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรี ยกชำระแล้ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2561
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
659,999,962
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
659,999,862

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
1.00
1.00

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

5.1.2 รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 รำยแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (วันที่ 28 ธันวำคม 2561)
สัดส่ วนจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
1)
1. บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
146,000,000
22.12
2. กลุ่มกำรุ ณกรสกุล2)
120,685,157
18.29
3. นำยสมชำย หงส์รัตนวิจิตร
40,000,000
6.06
4. นำยชำญชัย กุลถำวรำกร
24,087,700
3.65
5. นำยจอมทรัพย์ โลจำยะ
22,087,231
3.35
6. นำยอรรณพ ลิ้มประเสริ ฐ
19,864,000
3.01
7. นำงดำรำณี อัตตะนันทน์
10,069,900
1.53
8. นำยสิ โรจน์ แสงเทวำยภรณ์
9,613,400
1.46
9. นำงสำวสำธินี จันทศำศวัต
9,321,259
1.41
10. บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก
9,061,700
1.37
410,790,347
62.25
หมำยเหตุ : 1)รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สัดส่วนกำรถือหุ้น บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
2)

รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.5 สัดส่ วนกำรถือหุ ้น กลุ่มกำรุ ณกรสกุล
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5.1.3 Portion shareholders of the Company according to the latest book closing date on December 28,
Name
1.
2.
3.
4.

Note :
Remark :

Advance Web Studio Co., Ltd1)
Karoonkornsakul Group2)
Mr.Somchai HongRatanavijit
Minority shareholders

No. of
Shareholders
1
8
1
1,324
1,334

No. of
Common shares
146,000,000
120,685,157
40,000,000
353,314,705
659,999,862

% of total shares all
issued
22.12
18.29
6.06
53.53
100.00

No. of Thailand shareholders 1,328 person (Total shares 656,516,676 shares or 99.42%) and
No. of foreign shareholders 6 persons (Total shares 3,843,186 shares or 0.58%)
1)
See detail Companies Advance Web Studio at no. 5.1.4
2)
See detail Karoonkornsakul Group at no. 5.1.5

5.1.4 Portion shareholders of Advance Web Studio Co., Ltd. as follows (as at 31 December 2018)
No. of
No. of
Name
% of total shares all issued
Shareholders Common shares
1. AWS Asset Management Co., Ltd.3)
1
29,998
99.9933
2. Minority shareholders (2 persons)
2
2
0.0067
3
30,000
100.0000
หมายเหตุ :

3)

See detail AWS Asset Management at no. 5.1.6

5.1.5 Portion shareholders of Karoonkornsakul Group as follows (as at 28 December 2018)
Name
No. of
% of total shares all issued
Common shares
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
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5.1.3 สัดส่ วนการถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
จานวน
ราย
1
8
1
1,324
1,334

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.

บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด1)
กลุ่มกำรุ ณกรสกุล2)
นำยสมชำย หงส์รัตนวิจิตร
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย

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

สัดส่ วนจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
22.12
18.29
6.06
53.53
100.00

โดยแบ่งเป็ น ผูถ้ ือหุน้ ไทย มีจำนวน 1,328 รำย (รวมจำนวนหุน้ 656,156,676 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.42) และ
ผูถ้ ือหุน้ ต่ำงด้ำว มีจำนวน 6 รำย (รวมจำนวนหุน้ 3,843,186 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.58)
หมำยเหตุ : 1) รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สัดส่วนกำรถือหุ้น บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
2)

รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.5 สัดส่ วนกำรถือหุ ้น กลุ่มกำรุ ณกรสกุล

5.1.4 สัดส่ วนการถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดโิ อ จากัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้ วย
จานวน
จานวน
สัดส่ วนจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
ราย
หุ้นรวม
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
1. บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด3)
1
29,998
99.9933
2. ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย (จำนวน 2 รำย)
2
2
0.0067
3
30,000
100.0000
หมายเหตุ :

3)

รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.6 สัดส่ วนกำรถือหุ ้น บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์

5.1.5 สัดส่ วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกุล (วันที่ 28 ธันวาคม 2561) ประกอบด้ วย
สัดส่ วนของจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
1. นำยอภิชำติ
กำรุ ณกรสกุล
91,668,398
13.88
2. นำยพิชญ์
กำรุ ณกรสกุล
6,976,425
1.06
3. นำงรัตนำ
กำรุ ณกรสกุล
2,677,414
0.41
4. นำยภัทร์
กำรุ ณกรสกุล
665,913
0.10
5. นำงสำววชิรญำณ์
กำรุ ณกรสกุล
254,959
0.04
6. นำงภำณี
กำรุ ณกรสกุล
6,366
7. นำยชัยโรจน์*
เวทย์นฤมำณ
17,335,682
2.63
8. นำงสำวนรจันทร์** วจีสุธรรม
1,100,000
0.17
120,685,157
18.29
หมายเหตุ: * นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ เป็ นสำมีของนำงสำวอัญชลี กำรุ ณกรสกุล
**นำงสำวนรจันทร์ วจีสุธรรม เป็ นบุตรของ นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล
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5.1.6 Portion shareholders of AWS Asset Management Co., Ltd. as follows (as at 31 December 2018)
No. of
No. of
% of total shares all
Name
Shareholders Common shares
issued
1. Mrs. Pimparuda Pitakteeratham
1
9,998
99.98
2. Minority shareholders (2 persons)
2
2
0.02
3
10,000
100.00
5.2 Shareholding Structure of Subsidiaries - Asia Precision A.T. Company Limited
5.2.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of
Amount of per share
Common shares
As at 31 December 2018
(Baht)
(Shares)
Registered Capital
15,000,000
10.00
Paid-up Capital
15,000,000
10.00

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

5.2.2 Shareholders of Asia Precision A.T. Company Limited
Name
1.
2.

Asia Precision Public Company Limited
Minority shareholders (3 persons)

No. of
% of total shares all issued
Common shares
14,999,997
99.99998
3
0.00002
15,000,000
100.00000

*** Remark : On February 25, 2019 P2 Precision Company Limited changed the company’s name to Asia Precision A.T.Company
Limited

5.3 Shareholding Structure of Subsidiaries - Asiaprecisiontech Co., Ltd.
5.3.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of
Amount of per share
Common shares
As at 31 December 2018
(Baht)
(Shares)
Registered Capital
200,000
5.00
Paid-up Capital
200,000
5.00
5.3.2 Shareholders of Asiaprecisiontech Co., Ltd.
Name
1.
2.

Asia Precision A.T.Company Limited
Minority shareholders (3 persons)

Page 48

Amount
(Baht)
1,000,000.00
1,000,000.00

No. of
% of total shares all issued
Common shares
199,997
99.9985
3
0.0015
200,000
100.0000

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
5.1.6 สัดส่ วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้ วย
จานวนหุ้น
สัดส่ วนจานวนหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนราย
รวม
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
1. นำงพิมพฤดำ พิทกั ษ์ธีระธรรม
1
9,998
99.98
2. ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย (จำนวน 2 รำย)
2
2
0.02
3
10,000
100.00
5.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด*
5.2.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2561
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
15,000,000
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
15,000,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

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

5.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด*
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน)
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย (จำนวน 3 รำย)

14,999,997
3
15,000,000

สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
99.99998
0.00002
100.00000

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ เปลีย่ นชื่ อ จากบริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด เป็ น บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จากัด

5.3 หุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
5.3.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2561
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
200,000
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
200,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
5.00
5.00

จานวนเงิน
(บาท)
1,000,000.00
1,000,000.00

5.3.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จำกัด
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย (จำนวน 3 รำย)

199,997
3
200,000
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สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
99.9985
0.0015
100.0000

Asia Precision Public Company Limited
5.4 Shareholding Structure of Subsidiaries - A2 Technology Company Limited
5.4.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of
Amount of per share
As at 31 December 2018
Common shares
(Baht)
(Shares)
Registered Capital
50,000,000
10.00
Paid-up Capital
50,000,000
10.00
5.4.2 Shareholders of A2 Technology Company Limited

No. of
Common shares
49,999,997
3
50,000,000

Name
1.
2.

Asia Precision Public Company Limited

Minority shareholders (3 persons)

Name
1.
2.

A2 Technology Company Limited
Minority shareholders (3 persons)

No. of
Common shares
9,997
3
10,000
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500,000,000.00
500,000,000.00

% of total shares all issued
99.99999
0.00001
100.00000

5.5 Shareholding Structure of Subsidiaries - APCS Technology Company Limited
5.5.1Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of
Amount of per share
As at 31 December 2018
Common shares
(Baht)
(Shares)
Registered Capital
10,000
1,000.00
Paid-up Capital
10,000
1,000.00

5.5.2 Shareholders of APCS Technologies Company Limited

Amount
(Baht)

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

% of total shares all issued
99.97
0.03
100.00

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
5.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
5.4.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2561
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
50,000,000
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
50,000,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
10.00

จานวนเงิน
(บาท)
500,000,000.00
500,000,000.00

5.4.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน)
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย (จำนวน 3 รำย)

49,999,997
3
50,000,000

5.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
5.5.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2561
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
10,000.00
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
10,000.00

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
1,000.00
1,000.00

สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
99.99999
0.00001
100.00000

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

5.5.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
1.
2.

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยอื่น (จำนวน 3 รำย)

9,997
3
10,000
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สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
99.97
0.03
100.00

Asia Precision Public Company Limited
5.6 Shareholding Structure of Subsidiaries - A2teeravat joint venture Co., Ltd.
5.6.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of
No. of
As at 31 December 2018 Common shares Preferred Shares
(Shares)
(Shares)
Registered Capital
3,825,000
3,675,000
Paid-up Capital
3,825,000
3,675,000

5.6.2 Shareholders of A2teeravat joint venture Co., Ltd.
Name
1.
2.
3.
4.
5.

Teeravat Surin Construction Co., Ltd.
A2 Technology Co., Ltd.
Mr. Suriyon Udcharchon
Mr. Chairoj Vetnaruman
Mr. Anurote Nitipornsri

No. of
Common shares
(Shares)
3,825,000
3,825,000

Amount of per
share
(Baht)
10.00
2.50

Amount
(Baht)
75,000,000.00
18,750,000.00

No. of
Preferred Shares
(Shares)
3,674,997
1
1
1
3,675,000

% of total shares all
issued
51.00000
48.99997
0.00001
0.00001
0.00001
100.00000

5.6.3 Voting rights in shareholders meeting of A2teeravat joint venture Co., Ltd.
Types of shares
Voting rights
1. Common shares
1 Shares
:
2. Preferred Shares
1 Shares
:
5.7 Shareholding Structure of Subsidiaries - Cholkij Sakol Company Limited
5.7.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital
No. of shares
Amount of per share
As at 31 December 2018
(Shares)
(Baht)
Registered Capital
1,200,000
100.00
Paid-up Capital
1,200,000
100.00

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

Name
A2 Technology Company Limited
Mr. Tharatip Tarathamrat
Minority shareholders (2 person)
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1 vote
10,000 votes

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

No. of shares
% of total shares all issued
640,000
53.33
447,500
37.29
112,500
9.38
1,200,00
100.00

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
5.6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย – บริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
5.6.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ จานวนหุ้นบุริมสิทธิ
31 ธันวาคม 2561
(หุ้น)
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
3,825,000
3,675,000
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
3,825,000
3,675,000
5.6.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
1. บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จำกัด
3,825,000
2. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
3. นำยสุริยล อุดชำชน
4. นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ
5. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี
3,825,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
10.00
2.50

จานวนหุ้นบุริมสิทธิ
(หุ้น)
3,674,997
1
1
1
3,675,000

จานวนเงิน
(บาท)
75,000,000.00
18,750,000.00

สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
51.00000
48.99997
0.00001
0.00001
0.00001
100.00000

5.6.3 สิทธิการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมใหญ่ บริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทู ตีรวัฒน์ จากัด
ชนิดหุ้น
สิทธิการออกเสียง
1. หุน้ สำมัญ
1 หุน้
ต่อ
1 เสี ยง
2. หุน้ บุริมสิ ทธิ
1 หุน้
ต่อ 10,000 เสี ยง
5.7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย - บริษัท ชลกิจสากล จากัด
5.7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาระแล้ ว
ณ วันที่
จานวนหุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2561
(หุ้น)
ทุนจดทะเบียน
1,200,000
ทุนเรี ยกชำระแล้ว
1,200,000

มูลค่ าหุ้นละ
(บาท)
100.00
100.00

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

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

จานวนหุ้น

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
นำยธรำธิป ธำรำธรรมรัตน์
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยอื่น (จำนวน 2 รำย)

640,000
447,500
112,500
1,200,000
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สัดส่ วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ ายแล้ วทั้งหมด
53.33
37.29
9.38
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
Separate of Financial Statement
2016
2017
2018*
1
1
1
660
660
660
43.13
102.48
136.77
-

Details of dividend payment
par value of per share (Baht)
Number of the Company's issued shares
Annual net profit(loss) (Million Baht)
Dividend Payment per share

*The Board of Directors' meeting no.1/2019 held on February 25, 2019 has resolved and approved for the omission of dividend
payment for the year 2018 and approval of the presentation to the Meeting of Shareholders no.2019 for consideration.

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

6. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
6.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำษีเงิน
ได้นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และหลังหักสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั อำจกำหนดให้มี
กำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำน้อยกว่ำที่กำหนดข้ำงต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนในกำรดำเนิ นงำน กำรขยำยธุ รกิ จ และปั จจัยอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องในกำร
บริ หำรงำนของบริ ษทั ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เห็นสมควร
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
2561*
1
1
1
660
660
660
43.13
102.48
136.77
-

เงินปันผลจ่ าย
มูลค่ าหุ้นละ (บาท)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ล้ านบาท)
เงินปันผลจ่ ายอัตราต่ อหุ้น

* ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติงดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนปี 2561
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2562 เพื่ออนุมตั ิต่อไป

6.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ
หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั ย่อย และหลังหักสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษ ัท ย่อ ยอำจก ำหนดให้มี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลในอัต รำน้อ ยกว่ำ ที่ ก ำหนดข้ำ งต้น ได้ โดยขึ้ น อยู่กับ ผลกำร
ดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิ นงำน กำรขยำยธุรกิจ
และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ย่อย ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อย และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ย่อยเห็นสมควร
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Asia Precision Public Company Limited

7. Profile of the Directors and Executives
List of the Director and Executive as of 31 December 2018

1. Mr. Manu Leopairote (Chairman / Independent Director).
2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD (Vice Chairman / Audit Committee Chairman / Chairman of the Recruitment and Compensation Committee /Independent Director).
3. Mr. Narong Varongkriengkrai (Director / Audit Committee /Recruitment and Compensation Committee / Independent Director).
4. Mr. Sompote Wallayasewi (Director / Audit Committee /Recruitment and Compensation Committee/ Chairman of Risk Management Committee / Independent Director)
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul (Director / Chairman of Risk Management Committee /Executive Director)
6. Mr . Chairoj Vetnaruman (Director / Chairman of Risk Management Committee / Managing Director)
7. Miss Chittima Karoonkornsakul (Director)
8. Mr.Suriyon Udcharchon (Director)
9. Mr. Pat Karoonkornsakul (Director)
10. Mr. Rajeev Vijayan (Chief of Engineering / Acting Chief of Business Development)
11. Mr. Anurote Nitipornsri (Secretary of the Board / Senior Manager Administration /Acting Senior Manager, Human Resource Management)
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7. คณะกรรมการ และผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์ (ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ)
2. ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม (รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ)
3. นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ)
4. นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง / กรรมกำรอิสระ)
5. นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล (กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง / กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร)
6. นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ (กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร)
7. นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล (กรรมกำร)
8. นำยสุ ริยล อุดชำชน (กรรมกำร )
9. นำยภัทร์ กำรุ ณกรสกุล (กรรมกำร)
10. นำยรำจีฟ วิจำยัน (ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิศวกรรม / รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ)
11. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขำนุกำรกรรมกำรบริ ษทั /ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป / รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรบุคคล)
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Asia Precision Public Company Limited

List of the Director and Executive as of 25 February 2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Mr. Manu Leopairote (Chairman / Independent Director).
2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD (Vice Chairman / Audit Committee Chairman / Chairman of the Recruitment and Compensation Committee /Independent Director).
3. Mr. Narong Varongkriengkrai (Director / Audit Committee /Recruitment and Compensation Committee / Independent Director).
4. Mr. Sompote Wallayasewi (Director / Audit Committee /Recruitment and Compensation Committee/ Chairman of Risk Management Committee / Independent Director)
5. Mr. Apichart Karoonkornsakul (Director / Chairman of Risk Management Committee /Executive Director)
6. Mr . Chairoj Vetnaruman (Director / Chairman of Risk Management Committee / Managing Director)
7. Miss Chittima Karoonkornsakul (Director)
8. Mr.Suriyon Udcharchon (Director)
9. Mr. Pat Karoonkornsakul (Director)
10. Mr. Rajeev Vijayan (Chief of Engineering / Acting Chief of Business Development)
11. Mr. Anurote Nitipornsri (Secretary of the Board / Senior Manager Administration /Acting Senior Manager, Human Resource Management)
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์ (ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ)
2. ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม (รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ)
3. นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ)
4. นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง / กรรมกำรอิสระ)
5. นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล (กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง / กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร)
6. นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ (กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร)
7. นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล (กรรมกำร)
8. นำยสุ ริยล อุดชำชน (กรรมกำร )
9. นำยภัทร์ กำรุ ณกรสกุล (กรรมกำร)
10. นำยรำจีฟ วิจำยัน (ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิศวกรรม / รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ)
11. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขำนุกำรกรรมกำรบริ ษทั / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป / รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรบุคคล)
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Asia Precision Public Company Limited
1. Profile of the Directors, Executives and Authorized Persons (as of 25 February 2019)
No.
1.

Name

Mr. Manu Leopairote

Position

Chairman of the Board /
Independent Director

Age
(Year)

76

Education

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

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

-

-

5 Years Experience Background
Years

Position

2006-Present

2004-Present

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

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

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

2014-2015
2006-2014
2016 - Present
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Company

Asia Precision PLC

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ( ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 )
ชื่ อ – สกุล
1.

นำยมนู เลียวไพโรจน์

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
76

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

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ ำง กำรถือหุ้น
ช่ วงเวลำ
ผู้บริหำร
(ร้ อยละ)1)
ไม่มี
ไม่มี 2549-ปัจจุบนั

ตำแหน่ ง

2547-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

2547-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2547-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2547-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2549-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2553-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2553-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2557-2558
2549-2557
2559-ปัจจุบนั
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ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์
ประเทศสิ งคโปร์)
บริ ษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยำมสตีลอินเตอร์ เนชัน่
แนล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั เออาร์ ไอพี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที.เอ็ม.ซี .อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)

Asia Precision Public Company Limited
No.

Name

2.

Prof. Udomsil
Srisaengnam, MD

3.

Mr. Narong
Varongkriengkrai

Position

Age
(Year)

Education

Vice Chairman /
76
Audit Committee
Chairman /
Chairman of the
Recruitment and
Compensation Committee /
Independent Director

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

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

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

68

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

-

-

5 Years Experience Background
Years

Position

2006-Present

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

Asia Precision PLC

Asia Precision PLC

2012-Present

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

2016-Present
2017-Present
2015 – Present

Director
Director
Director / Audit Committee Chairman

Feb 2019 Present
2016-Feb 2019
2015
2014-Present
1994-Present
1991-Present
-
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-

2011-Present
Feb 2019-Present
2016- Feb 2019
2014-Present

Company

Theptarin Hospital
Chin Huay Co., Ltd.

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ – สกุล
2.

3.

ตำแหน่ ง

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

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
76

68

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริ ญญาตรี แพทย์ศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ปริ ญญาเอก FRCP – Fellowship of
the Royal College of Physicians
(Edinburgh)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
87/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
FACHHOCHSCHULE
NIEDERRHEIN , GERMANY
- ปริ ญญาโท
UNIVERSITAET SIEGEN,
GERMANY

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ ำง กำรถือหุ้น
ช่ วงเวลำ
ผู้บริหำร
(ร้ อยละ)1)
ไม่มี
ไม่มี 2549-ปัจจุบนั

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ ง

รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
ก.พ.2562 –ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
2559-ก.พ.2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2558
กรรมการตรวจสอบ
2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
2537-ปัจจุบนั
จิตแพทย์ที่ปรึ กษา
2534-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ

ไม่มี
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ไม่มี

2554-ปัจจุบนั
ก.พ.2562 –
ปัจจุบนั
2559-ก.พ.2562
2557-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2559-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2558-2560

กรรมการ
กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร
กรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการ

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

โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์
บริ ษทั เจริ ญอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ ดาย
จากัด
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
บริ ษทั นิ ปปอน คิไค เอนจิเนี ยริ่ ง
จากัด

Asia Precision Public Company Limited
No.
4.

Name

Mr. Sompote Wallayasewi

Position

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

Age
(Year)

52

Education

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

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

-

0.03

5 Years Experience Background
Years

2006-Present

2018-Present
2018-Present
2018-Present

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

2007-Present
2008-Present

Director
Managing Director

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

Managing Director
Managing Director
Managing Director
Consultant for Subcommittee on
Human Rights and Consumer
Protection
Director

2014-Present

2008-2014

Page 56

Position

Company

Asia Precision PLC

A2 Technology Co., Ltd.
APCS Technology Co., Ltd.
A2teeravat joint venture Co.,
Ltd.
Valavi Co., Ltd.
Thai-USA Cooperation
Center for Fruit Export Co.,
Ltd.
VIA 564 Co., Ltd.
Indoguna (Thailand) Co., Ltd.
Agri Active Co., Ltd
National Legislative
Assembly
Bangkok Events and
Exhibitions Co., Ltd.

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ – สกุล
4.

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

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

อำยุ
(ปี )
52

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University
of Dallas, USA
- ปริ ญญาเอกดุษฎีบณั ฑิต (JDBA)
โครงการผลิตนักศึกษาร่ วมปริ ญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 87/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ ำง กำรถือหุ้น
ช่ วงเวลำ
ผู้บริหำร
(ร้ อยละ)1)
ไม่มี
0.03 2549-ปัจจุบนั

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ ง

2561-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

2550-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2557-ปัจจุบนั

2553-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
2557-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
2557-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั

2551-2557
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กรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมมาธิการ
สิ ทธิมนุษยชนและการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค
กรรมการ

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

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด
บริ ษทั วัลวีร์ จากัด
บริ ษทั ศูนย์ประสานงานความ
ร่ วมมือไทย-สหรัฐอเมริ กาเพื่อการ
ส่ งออกผลไม้ จากัด
บริ ษทั เวียร์ 564 จากัด
บริ ษทั อินโดกูนา (ประเทศไทย)
จากัด
บริ ษทั อกริ แอคทีฟ จากัด
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ

บริ ษทั บางกอกอีเว้นท์แอนด์เอ็กซิ
บิชนั่ จากัด

Asia Precision Public Company Limited
No.

Name

5.

Mr. Apichart Karoonkornsakul

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

Age
(Year)

56

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

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

Shares
Holding
(%)1
14.29

5 Years Experience Background
Years

Position

1994-Present

2014-Present
2018-Present

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

2018-Present
2010-Present
2010-Present
2011-2014

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

2014-Present
2018-Present
2010-Present
1992-Present
1993-Present
1997-Present
2004-Present
2006-Present
2010-2016

- fater of Pat

Karoonkornsakul

1990-2014
2011-2014
6.

Mr. Chairoj Vetnaruman

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

52

- 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
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2.63

1994-Present

Company
Asia Precision PLC

AsiaPrecisionTech Co., Ltd.
Asia Precision A.T. Co., Ltd. 2)
Park Terrace Co., Ltd.
Demac Group Co., Ltd.
Thepthanyapa Co., Ltd.
Clustec Co., Ltd.
M Dic Holding Co., Ltd.
A2 Technology Co.,Ltd.
AP3 Co., Ltd
PT. API PRECISION
Asia Precision PLC

A2teeravat joint venture Co.,
Ltd.
AsiaPrecisionTech Co., Ltd.
A2 Technology Co., Ltd.
Asia Precision A.T. Co., Ltd. 2)
PT. API PRECISION

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ – สกุล
5.

6.

นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล

นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

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

56

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

52

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

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

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ ำง กำรถือหุ้น
ผู้บริหำร
(ร้ อยละ)1)
- พี่ชายของ
14.29
น.ส.จิตติมา
การุ ณกรสกุล
- พี่ชายของ
น.ส.อัญชลี
การุ ณกรสกุล
ภรรยานายชัยโรจน์
เวทย์นฤมาณ
- บิดานายภัทร
การุ ณกรสกุล

- สามี น.ส.อัญชลี
การุ ณกรสกุล
น้องสาวนายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล
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2.63

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

2537-ปัจจุบนั

2557-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /รักษาการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดซื้ อ/
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ

2561-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2554-2557

กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ

2557-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2535-ปัจจุบนั
2536-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2553-2559
2533-2557
2554-2557
2537-ปัจจุบนั

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด 2)
บริ ษทั พาร์ ค เทอเรซ จากัด
บริ ษทั ดีแมค กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เทพธัญญภา จากัด
บริ ษทั คลัสเทค จากัด
บริ ษทั เอ็มดิก โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีทรี จากัด
PT. API PRECISION
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด 2)
PT. API PRECISION

Asia Precision Public Company Limited
No.

Name

7.

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

Position

Director

Age
(Year)

54

Education

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

Relationship with
the Company

- sister of
Mr.Apichart
Karoonkornsakul
And Miss Anchalee
Karoonkornsakul
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Shares
Holding
(%)1

-

5 Years Experience Background
Years

Position

2010-2016
2018-Present
1990-Present
2002-Present
2003-Present
2005-Present
2006-Present

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

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

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

Company

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ – สกุล
7.

ตำแหน่ ง

นางสาวจิตติมา การุ ณกรสกุล กรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 แทน
นายรัชเดช วจีสุธรรม มีผล
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วน
คุณวุฒิกำรศึกษำ
ครอบครัวระหว่ ำง กำรถือหุ้น
ช่ วงเวลำ
ผู้บริหำร
(ร้ อยละ)1)
54 - ปริ ญญาตรี การบัญชี
- น้องสาวของนาย
ไม่มี 2553-2559
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อภิชาติ การุ ณกรสกุล
2561-ปัจจุบนั
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
2533-ปัจจุบนั
Seattle University, USA
2545-ปัจจุบนั
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
2546-ปัจจุบนั
Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
2548-ปัจจุบนั
86/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
2549-ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั ไทย
2553-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั

อำยุ
(ปี )

2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
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ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั พาร์ ค เทอเรซ จากัด
บริ ษทั แอ๊บเซอลูท โยคะ จากัด
บริ ษทั ดีแมค กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั คลัสเทค จากัด
บริ ษทั แอ๊บเซอลูท แซงชัวรี่ แอนด์
โยคะ เซ็นเตอร์ (เกาะสมุย) จากัด
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน บริ ษทั แอ็บโซลูท พีเลทส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั โยคะ เวิร์ค จากัด
กรรมการ
บริ ษทั แอ็บโซลูท พีเลทส์ พลัส
จากัด
กรรมการ
บริ ษทั ไตรโยคะ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั โยคะพลัส จากัด
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน บริ ษทั แอ็บโซลูท ฟิ ตฟู้ด จากัด
กรรมการ
บริ ษทั โยคะการุ ณ จากัด
กรรมการ/ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน บริ ษทั แอ็บโซลูท ยู แมเนจเม้นท์
เอเชี ย จากัด

Asia Precision Public Company Limited
No.
8.

9.

Name

Position

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

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

10. Mr. Anurote Nitipornsri

Director

Secretary of the Board /
Secretary of the
Committee / Executive

Age
(Year)

Education

53 - Bachelor of Engineering, Chiang
Mai University

31

53

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

-

-

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

0.14

5 Years Experience Background
Years

2018-Present
2018-Present

Director
Director

2016-Present
2017-Present
2014-2016

Director / Executive
Director / Executive
Managing Director

2014-2016
2010-2016
2018-Present
2016-2018
2017-2018
2015-2018
2018-Present
2018-Present

0.07

2005-Present
2012-Present
2016-Present
2017-Present
2018-Present
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Position

Managing Director
Managing Director
Director
Director
Director
Consultant Engineering of
transportation and traffic
Chairman of the Board
Chairman of the Board

Chief Of Administration , Acting
,Chief Of Human Resource
Management
Director
Director
Director

Company

Asia Precision PLC
A2teeravat joint venture Co.,
Ltd.
A2 Technology Co., Ltd.
APCS Technology Co., Ltd.
Solar EPCF Technology Co.,
Ltd.
Martilay Solar Co., Ltd.
Pro Solar Group Co., Ltd.
Asia Precision PLC
A2 Technology Co., Ltd
APCS Technology Co., Ltd.
PKS Consultant Co., Ltd.
Promptcharge Co., Ltd.
Prime Inter Holding Co., Ltd.

Asia Precision PLC

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

Asia Precision A.T. Co., Ltd. 2)

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ – สกุล
8.

9.

นายสุริยล อุดชาชน
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 แทน
นายโยชิคาสึ คุราชิ มีผลวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2561)

ตำแหน่ ง
กรรมการ

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

10. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

เลขานุการบริ ษทั /
เลขานุการคณะอนุกรรมการ/
ผูบ้ ริ หาร

อำยุ
(ปี )
53

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

31 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโลหการและ
วัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท MSc Financial
Investment and Risk Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA)
- ปริ ญญาโท MSc Transport
Imperial College London, UK
53

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ ำง กำรถือหุ้น
ช่ วงเวลำ
ผู้บริหำร
(ร้ อยละ)1)
ไม่มี
ไม่มี 2561-ปัจจุบนั

กรรมการ

2561-ปัจจุบนั

กรรมการ

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

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

2559-2561
2560-2561
2558-2561

กรรมการ
กรรมการ
วิศวกรที่ปรึ กษา ด้านการขนส่ ง
และจราจร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร

- บุตรชายนายอภิชาติ
การุ ณกรสกุล

0.14

2561-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั

- ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

0.07

2548-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั
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ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ ง

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป /
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำร
บุคคล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์
จากัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จากัด
บริ ษทั มาทิเล โซล่าร์ จากัด
บริ ษทั โปร โซล่าร์ กรุ๊ ป จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั พีเอสเค คอนซัลแทนส์
จากัด
บริ ษทั พร้อมชาร์ จ จากัด
บริ ษทั ไพรม์ อินเตอร์ โฮลดิ้ง
จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จากัด 2)
บริ ษทั กิจการร่ วมค้า เอทูตีรวัฒน์

Asia Precision Public Company Limited
No.

Name

Position

Age
(Year)

Education

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)1

5 Years Experience Background
Years

2018-Present
2018-Present
2015-Present
Note :
1)

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

2)

February 25, 2019 P2 Precision Company Limited changed the company’s name to Asia Precision A.T.Company Limited
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Position

Director
Director
Director

Company
A2teeravat joint venture Co., Ltd.

AsiaPrecisionTech Co., Ltd.
2S Advisor Co.,Ltd

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ชื่ อ – สกุล

ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิกำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ ำง กำรถือหุ้น
ผู้บริหำร
(ร้ อยละ)1)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลำ
2561-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั

หมายเหตุ :
1) กำรถือหุ้นรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
2) เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่ อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด
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ตำแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั / ประเภทธุรกิจ
จากัด
บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิชนั่ เทค จากัด
บริ ษทั ทูเอส แอดไวเซอร์ จากัด

Asia Precision Public Company Limited
2. Details of position of executives and controlling person of the company and subsidiary ( as of 25 February 2019)

Asia
Precision
Asia Precision
Public Company
A.T.
Limited
Company
Limited

Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Asia
Precision
Tech
Company
Limited

Subsidiary
A2
APCS
A2teerava Cholkij
Technologies Technology t joint
Sakol
Company Company venture Company
Limited
Limited
Co., Ltd. Limited

PD , ID

Mr. Manu Leopairote

VPD, ID, PA, PC

Prof. Udomsil Srisaengnam

D, ID, A, C

Mr. Narong Varongkriengkrai

D, ID, A, C, PR

Mr. Sompote Wallayasewi
Mr. Apichart Karoonkornsakul
Mr. Chairoj Vetnarueman

Miss Chittima Karoonkornsakul
Mr. Suriyon Udcharchon
Mr. Pat Karoonkornsakul

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

Mr. Yoshikastu Kurashi

E,M

Mr. Rajeev Vijayan

PD, PE , M PD , PE , M
D,E,M
D,E,M

D, E, M

D, ID

D, ID

D, E

D, E

D, E

D, E, M

D, E, M

D, E, M

PD, PE, M
D

PD, PE, M
D

PD, PE, M
D

D
D, E, M

Mrs. Pimparuda Pitakteeratham
Mr.Anurote Nitipornsri

D, ID

D, E, M

D, E, M

PD, M

Mr. Krisda Mahasandana

D, M

Mr. Somsawat Rodsatru

D

Note :
Position
Chairman
Vice Chairman
Director
Executive

Recruitment
Risk
Executive
Board Of Audit
and
Management Independent
Member
Executive
Director Committee
Compensation Committee Director
Committee
Committee
PD
VPD
D
-

PA
A
-

PE
E
-

PC
C
-
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PR
R
-

ID
-

M

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
2. การดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม ( ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)
บริษัทย่ อย
รายชื่ อ

บมจ.
เอเซีย พรีซิชั่น

1.
2.

นำยมนู เลียวไพโรจน์
ศจ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม

PD , ID
VPD , ID , PA , PC

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี
นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล
นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ
นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล
นำยสุ ริยล อุดชำชน
นำยภัทร์ กำรุ ณกรสกุล
นำยโยชิคำสึ คุรำชิ
นำยรำจีฟ วิจำยัน
นำงพิมพฤดำ พิทกั ษ์ธีระธรรม
นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี
นำยกฤษฏำ มหำสันทนะ
นำยสมสวัสดิ์ รอดศัตรู

D , ID , A , C
D , ID , A , C , PR
D , PE , R , M
D,E,R,M
D
D
D

บจก. เอเซีย
พรีซิชั่น
เอ.ที.

PD , PE , M
D,E,M

บจก.
เอเซียพรี
ซิชั่นเทค

PD , PE , M
D,E,M

บจก. เอทู
เทคโนโลยี

บจก. เอพีซี บจก. กิจการ
เอส
ร่ วมค้ า เอทู
เทคโนโลยี
ตีรวัฒน์

D , ID

D , ID

D , ID

D,E

D, E

D, E

D,E,M

D,E,M

D, E, M

บจก. ชล
กิจสากล

D
D,E,M

E,M
D,E,M

D,E,M

D,E,M

PD , PE , M PD , PE , M PD , PE , M
D
D
D

PD , M
D,M
D

หมายเหตุ :

ตาแหน่ ง

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ผู้บริหาร

PD
VPD
D
-

PA
A
-

PE
E
-

กรรมการ
สรรหาและ
ค่ าตอบแทน
PC
C
-
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กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
PR
R
-

กรรมการ
อิสระ

ผู้บริหาร

ID
-

M

Asia Precision Public Company Limited

8. Organization Structure
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
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Asia Precision Public Company Limited
APCS organization structure consists of the Board of Directors, the Audit Committee, the Recruitment and
Compensation Committee, the Risk Management Committee and the Executive 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 2018, the Board of Directors is composed of nine members below :
No.

Name

1.

Mr. Manu Leopairote

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

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

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

No. of
Meeting
5

No. of Meeting
attendances
5

5
5
5
5
5
3
3
3
2
2
2

5
5
5
5
5
2
3
2
2
2

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 Ms. 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. Chairoj Vetnaruman, and Ms. Chittima Karoonkornsakul to co-sign documents with the Company 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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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และคณะกรรมกำรบริ หำร โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด
พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยโครงสร้ ำงกำรบริ ห ำรงำนของบริ ษ ัท
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่ อ
นำยมนู เลียวไพโรจน์
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม
นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี
นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล
นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ
นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล1)
นำยสุริยล อุดชำชน1)
นำยภัทร์ กำรุ ณกรสกุล 1)
นำยรัชเดช วจีสุธรรม1)
นำยโยชิคำสึ คุรำชิ 1)
นำยรำจีฟ วิจำยัน1)

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร /
กรรมกำร /
กรรมกำร /
กรรมกำร /
กรรมกำร /
กรรมกำร /

จานวนครั้งที่
ประชุ ม

จานวนครั้งที่
เข้ าร่ วมประชุ ม

5
5
5
5
5
5
3
3
3
2
2
2

5
5
5
5
5
5
2
3
2
2
2

เลขำนุกำรกรรมกำรบริ ษทั นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี
1)

นำยรัชเดช วจีสุธรรม นำยโยชิคำสึ คุรำชิ และนำยรำจีฟ วิจำยัน ได้ขอลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 จึงได้แต่งตั้ง นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล นำยสุ ริยล อุดชำชน และนำยภัทร์ กำรุ ณกรสกุล เป็ นกรรมกำรแทน โดยมี
วำระกำรดำรงตำแหน่งเท่ำกับกรรมกำรที่ลำออก

8.1.1 กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล กรรมกำรสองในสำมคน
ลงลำยมือชื่อร่ วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
8.1.2 วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งในสำมโดยอัตรำ
ถ้ำจำนวนกรรมกำร แบ่งออกให้เป็ นสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสำม กรรมกำรที่
จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภำยหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลำกว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ซึ่ งกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือก
เข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
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8.1.3 Scope of duties and responsibilities of the Board of Directors
The board of director to consider and approve matters relating to the operations of companies such as vision
and mission risk strategy, plan and budget as well as supervise the execution of policies and plans are available,
efficiency and effectiveness in summary, the powers, duties and responsibilities are as follows;
1. The Board of Directors has authorities, duties and responsibilities in managing the Company in accordance
with the laws, Company’s objectives and Articles of Association as well as legitimate resolutions of the
General Meetings of shareholders with integrity and corporate benefits.
2. To hold an annual general meeting of shareholders in 4 months from the end of the Company’s accounting
cycle;
3. To hold a Board of Directors’ meeting at least once in three months;
4. Prepare an Annual Report and take responsibility for preparation and disclosure of duly audited financial
statements to reflect the Company’s financial position and operational performance in the previous year,
and present them to the annual general meeting of shareholders for their approval;
5. Determine goals, directions, policies, business plans and budget of the Company; monitor and supervise
the performance and administration of the Executive Committee to ensure that it is effectively and
efficiently in accordance with the policies, plans and budget. The Executive Committee also has the duties
to monitor and ensure that the Company has complied with the law on securities and exchange,
notifications of the Capital Market Supervisory Board, and the rules and regulations of the SET, such as
connected transactions, acquisition and disposal of assets or other laws relevant to the Company’s
business;
6. To review, check and approve the Company’s business expansion plan, large investment projects as well
as joint investment with other entrepreneurs, proposed by the management;
7. To monitor corporate performance to ensure compliance with its plans and budget;
8. Consider and have power to determine organization structure, appoint Executive Committee, President
and other sub-committee as appropriate, determine the scope of duties of Executive Committee, President
and sub-committees;
Such authorization must not be made in the manner that empowers the person to determine and
approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts of interest or conflicts of
interest in any other nature with the Company or its subsidiary (if any) (as defined in the notification of
the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies)
except the case of approving a transaction according to the policy and criteria earlier considered and
approved by the Board;
9. The Board may authorize one or more than one directors or any other person to act on its behalf under
supervision of the Board, or may delegate power to the person within a specified timeframe as the Board
deems it appropriate. The Committee may revoke, withdraw, change or correct that authorization as
appropriate;
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8.1.3 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
เช่น วิสยั ทัศน์และภำรกิจ กลยุทธ์ ควำมเสี่ ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนิ นงำนตำม
นโยบำยและแผนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล โดยสรุ ปอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่สำคัญ
ได้ดงั นี้
1. คณะกรรมกำรมีอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดื อนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลำ
บัญชีของบริ ษทั
3. จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดทำรำยงำนคณะกรรมกำรประจำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำ และนำเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำและ
อนุมตั ิ
5. กำหนดเป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริ ษทั ควบคุมกำกับดูแล
(Monitoring and Supervision) กำรบริ หำรและกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริ หำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน
และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
อำทิ เช่ น กำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สินที่ สำคัญ หรื อกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่ วม
ลงทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ ำยบริ หำร
7. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
8. พิ จ ำรณำก ำหนดโครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรงำน มี อ ำนำจในกำรแต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรพิ จำรณำค่ำตอบแทน เป็ นต้น รวมถึ งกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ของคณะ
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่
ทำให้คณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและ
อนุมตั ิรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ัทย่อย (ถ้ำมี ) ยกเว้น เป็ นกำรอนุ ม ัติร ำยกำรที่ เ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำร
พิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว
9. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำง
ใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่ำวมี อำนำจตำมที่ คณะกรรมกำรเห็ นสมควรและภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรเห็ นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขกำรมอบอำนำจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
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Such authorization must not be made in the manner that empowers the person to determine and
approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts of interest or conflicts of
interest in any other nature with the Company or its subsidiary (if any) (as defined in the notification of
the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies)
except the case of approving a transaction according to the policy and criteria earlier considered and
approved by the Board. Under the criteria, conditions and procedures concerning interrelated transactions
and significant asset acquisition or distribution transactions in accordance with the Capital Market
Supervisory Board’s and/or Stock Exchange of Thailand’s or other related organizations’ notifications;
In addition, the Board of Directors has authorized subcommittees or the said persons to handle
transactions concerning the Company’s normal business operation with a specified scope and budget at
different levels. There is no authorization without restriction of power or budget;
10. The Board of Directors conducts the Board self-assessment annually to discuss and consider the
performance and problem for further improvement
8.1.4 Duties and authorities of the chairman of board director
1. Responsibility as the leader of the Board of Directors in supervising, overseeing and supporting
administration by the Executive Committee and other sub-committees to achieve the objectives set forth,
2. Chairing the Board meetings and general meetings of shareholders,
3. Casting a decisive vote in case votes for an issue in the Board are split equally.
8.2 Audit Committee
As of 31 December 2018, There are three Audit Committee members as follows.
No.
Name
Position
No. of meeting attendances 2018
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.5/2016 on November 14, 2016.
Term period of 3 years (from December 24, 2016 to December 23, 2019), with Mr. Anurote Nitipornsri as the Secretary of Board
of Directors.
On February 25, 2019, the Board of Directors approved Mr. Narong Varongkriengkrai as the Chairman of Audit Committee,
Prof. Udomsil Srisaengnam as Audit Committee, and Ms. Duangduan Hirunruk as Secretary of the Audit Committee.
Mr. Sompote Wallayasewi is knowledgeable and experienced enough to review the credibility of the financial statements.
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ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุ ม ัติ ร ำยกำรที่ ต นหรื อบุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อำจมี ค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่ น ใดที่ จะทำขึ้ นกับ บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี ) (ตำมที่ นิย ำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อประกำศอื่ นใดของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมรำยกำรธุรกิจปกติและเป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยู่
ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรตำมที่ กำหนดเกี่ยวกับรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษทั จดทะเบียนตำมประกำศ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกำศ อื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้พิ จ ำรณำมอบอำนำจให้แ ก่ ค ณะอนุ ก รรมกำรหรื อบุ ค คลใด
ดังกล่ำวข้ำงต้นในกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนตำมปกติธุรกิ จของบริ ษทั โดยได้มีกำรกำหนด
ขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน โดยไม่มีกำรมอบอำนำจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่ำงใด
10. จัดให้มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลกำรประเมินมำพิจำรณำร่ วมกันในคณะกรรมกำร
บริ ษทั
8.1.4 อานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรกำกับ ติดตำม ดูแล และสนับสนุนกำรบริ หำรงำน
ของคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
2. เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขำดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2
ฝ่ ำยเท่ำกัน
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2561
1.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4/4
2.
นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมกำรตรวจสอบ
4/4
3.
นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมกำรตรวจสอบ
4/4
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559
มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2559 สิ้นสุ ดวันที่ 23 ธันวำคม 2562 ) โดยมี นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นเลขำนุกำร

เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้ง นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี นำงดวงเดือน หิ รัญรักษ์ เป็ นเลขำนุกำร
นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็ นผูม้ ีควำมรู ้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน
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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.
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:
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
8.2.1 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 3 ปี
2. กรรมกำรตรวจสอบ 3 ปี
ทั้งนี้ เมื่อครบวำระกำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบที่พน้ จำก
ตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งได้อีก
8.2.2 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal
audit ) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่ วยงำน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8. ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของ
บริ ษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
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(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;
8.3 Executive Committee

As of 31 December 2018, there are four Executive Committee members as follows.

No.

1.
2.
3.
4.

Name
Mr. Apichart Karoonkornsakul
Mr. Chairoj Vetnaruman
Mr. Yoshikastu Kurashi
Mr. Rajeev Vijayan

Position
Chairman of Executive Committee
Executive Committee Member
Executive Committee Member
Executive Committee Member

No. of meeting attendances 2018

6/6
6/6
6/6
6/6

Appointed by The of Board of Directors meeting no. 2/2016 on 26 February 2016.
Term period of 3 years (from December 24, 2016 to December 23, 2019), with Mr. Anurote Nitipornsri as the Secretary of
Executive Committee.

Approval from Board of Directors meeting No.1/2019 has appointed new Executive Committee members as
follows:
No.

1.
2.
3.
4.

Name
Mr. Apichart Karoonkornsakul
Mr. Chairoj Vetnaruman
Mr. Anurote Nitipornsri
Mr. Rajeev Vijayan

Position
Chairman of Executive Committee
Executive Committee Member
Executive Committee Member
Executive Committee Member

Term period of 3 years (from February 26, 2019 to February 25, 2022), with Mr. Kanjana Thajampee as the Secretary of
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;
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริ ต หรื อมีส่ิ งผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กำหนดของตลำดหลักทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริ หำร มีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1.
นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
2.
นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ
กรรมกำรบริ หำร
3.
นำยโยชิคำสึ คุรำชิ
กรรมกำรบริ หำร
4.
นำยรำจีฟ วิจำยัน
กรรมกำรบริ หำร

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2561
6/6
6/6
6/6
6/6

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 สิ้นสุ ดวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562) โดยมี นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นเลขำนุกำร

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 แต่งตั้งกรรมกำรชุดใหม่ดงั นี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่ อ
นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล
นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ
นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี
นำยรำจีฟ วิจำยัน

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565) โดยมี นำงสำวกำญจนำ ทำจำปี เป็ นเลขำนุกำร

8.3.1 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมกำรบริ หำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริ หำรซึ่ งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ
เลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรบริ หำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยตรง และมีอำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
8.3.2 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมกำรบริ หำรมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรบริ หำรงำนในเรื่ องเกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำน
ตำมปกติธุระและงำนบริ หำรของบริ ษทั กำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำน และอำนำจ
กำรบริ หำรต่ำง ๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิ จ เพื่อเสนอให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรของบริ ษทั พิจำรณำและอนุ มตั ิและ/หรื อให้ควำมเห็ นชอบ ตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด โดยสรุ ปอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญได้ดงั นี้
1. ดำเนินกิจกำรและบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสัง่
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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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;
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,
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2. พิจำรณำกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ำยจัดกำร กำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำย ทิ ศทำง และ กลยุทธ์กำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษทั กำรขยำยกิจกำร กำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล กำร
ลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดต่อไป
3. มีอำนำจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมกำร และ/หรื อคณะทำงำน เพื่อกำรดำเนิ นกิ จกำรหรื อกำรบริ หำรงำนของ
บริ ษทั และกำรกำหนดอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมกำร และ/หรื อคณะทำงำน
รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้กำรดำเนิ นงำนของคณะอนุกรรมกำร และ/หรื อคณะทำงำนที่แต่งตั้งบรรลุตำม
นโยบำยและเป้ ำหมำยที่กำหนด
4. ติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ ำหมำยที่ กำหนดไว้
และกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนมีคุณภำพและประสิ ทธิภำพ
5. พิจำรณำเรื่ องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมที่ ฝ่ำยจัดกำร เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำและอนุมตั ิ
6. มี อ ำนำจพิ จ ำรณำอนุ ม ัติกำรใช้จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น ในกำรด ำเนิ น กำรตำมปกติ ธุร กิ จของบริ ษ ัท แต่ไ ม่ เ กิ น
งบประมำณที่รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
7. อนุมตั ิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่จะได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักกำรไว้แล้ว
8. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรกู้ยืมเงิ น กำรจัดหำวงเงิ นสิ นเชื่ อ หรื อกำรขอสิ นเชื่ อใด ๆ ของบริ ษทั แต่ละ
รำยกำรภำยในวงเงิ นไม่เกิ น 100 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิ นงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
และกรณี ที่ตอ้ งใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั
9. พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริ ษทั กำรเสนอจ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลหรื อเงิ นปั นผลประจำปี เพื่อ
เสนอคณะกรรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิ
10. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรบริ หำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตั้ง กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรเลิกจ้ำง
กำรกำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผูบ้ ริ หำรตั้งแต่ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยหรื อเทียบเท่ำ
ขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร (President)
11. ให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่ นใดหนึ่ งคนหรื อหลำยคนปฏิ บตั ิกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด โดยอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริ หำร หรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจตำมที่คณะ
กรรมกำรบริ หำรเห็ นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริ หำรเห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมกำร
บริ หำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ ได้รับมอบอำนำจ หรื อกำรมอบอำนำจนั้น ๆ
ได้ตำมที่เห็นสมควร
12. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรกูย้ มื เงิน และกำรใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ภำยในวงเงิน
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท กรณี ที่วงเงินเกินงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยต้องนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อรับทรำบในกำรประชุมครั้งต่อไป
13. ดำเนินกำรอื่นใด ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยเป็ นครำว ๆ ไป
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนั้นจะไม่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ผรู ้ ับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำร
ที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ง (ตำมนิ ย ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น และ/หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริ หำรไม่มีอำนำจอนุมตั ิ
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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.
8.4 Recruitment and Compensation Committee
As of 31 December 2018, there are three Recruitment and Compensation Committee members as follows:
No.
1.
2.
3.

Name
Prof. Udomsil Srisaengnam, MD
Mr. Sompote Wallayasewi
Mr. Narong Varongkriengkrai

No. of meeting attendances 2018
Position
Chairman of the Board
2/2
Director
2/2
Director
2/2

Appointed by The Board of Director Meeting no.1/2017 on March 9, 2017.
Term period of 3 years (from March 9, 2017 to March 8, 2020), with Mr. Anurote Nitipornsri as the Secretary of 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,
(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 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:
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กำรดำเนิ นกำรในเรื่ องดังกล่ำวโดยเรื่ องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
(แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่ ึ ง
เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด
8.4 คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2561
1.
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม
ประธำนกรรมกำร
2/2
2.
นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี
กรรมกำร
2/2
3.
นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
กรรมกำร
2/2
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2560
มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9 มีนำคม 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 8 มีนำคม 2563 ) โดยมี นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นเลขำนุกำร

8.4.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน อำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ งต่อไปได้อีกตำมที่ คณะกรรมกำร
บริ ษทั เห็นว่ำเหมำะสม
2. กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ครบกำหนดตำมวำระ
(2) พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั
(3) ลำออก
(4) ตำย
(5) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
3. เมื่อกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพ้นจำกตำแหน่ งก่อนครบวำระให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อให้กรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน มี จำนวนครบตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดย
บุคคลที่เข้ำมำเป็ นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงวำระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนซึ่งตนเข้ำมำแทน
8.4.2 ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
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• 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.
• 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.
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 การสรรหา
1. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และหรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุม/
ผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมำะสม ให้ดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร แทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมข้อบังคับ
3. เปิ ดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1) และ
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั (56-2)
4. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
 การกาหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทำนโยบำย และหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และหรื อเสนอขออนุมตั ิ /
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่ำตอบแทนที่ จำเป็ นและเหมำะสมทั้งที่ เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิ นของคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ น
รำยบุคคลในแต่ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมิ น ผลงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย และกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจำปี
4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และมี หน้ำที่ ให้คำชี้ แจง ตอบคำถำมกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. รำยงำนนโยบำย หลักกำรเหตุผลของกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ตำมข้อกำหนดของ/
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี (56-2)
ของบริ ษทั
6. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
7. โดยฝ่ ำยบริ ห ำร และหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ จะต้อ งรำยงำนหรื อ น ำเสนอข้อ มู ล และเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิ บตั ิงำนของ คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน ให้บรรลุตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
 หน้ าทีอ่ ื่นๆ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะต้องจัดให้มีกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ครั้งต่อปี และมีอำนำจ
ในกำรเรี ยกประชุมเพิ่มได้ตำมควำมจำเป็ น
2. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้ำร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ ง
ต่ำงๆ ให้ที่ประชุมทรำบได้
3. กำรรำยงำนผลกำรปฏิ บัติงำนให้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั
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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.
8.5 The Risk Management Committee
As of 31 December 2018, there are three Risk Management Committee members as follows:
No.
1.
2.
3.

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

Position
Chairman of the Board
Director
Director

No. of Meeting attendances 2018

1/1
1/1
1/1

Appointed by The Board of Director Meeting no.1/2017 on March 9, 2017.
Term period of 3 years (from March 9, 2017 to March 8, 2020), with Mr. Anurote Nitipornsri as the Secretary of Risk
Management Committee.

8.5.1 Term of office
1.
2.

The Risk Management Committee’s term of office is 3 years. Outgoing risk management directors may
be reinstated as the Board may deem appropriate.
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,
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4. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง และรำยงำนผล
กำรประเมินประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบปี ละครั้ง
5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำตอบแทน จะทบทวนกฎบัตรนี้ ทุ กปี และจะเสนอแนะกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตำมที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำและอนุมตั ิ
8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่ อ
นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี
นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล
นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2561
1/1
1/1
1/1

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2560
มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9 มีนำคม 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 8 มีนำคม 2563 ) โดยมี นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็ นเลขำนุกำร

8.5.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง อำจ
ได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำเหมำะสม
2. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ครบกำหนดตำมวำระ
(2) พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั
(3) ลำออก
(4) ตำย
(5 ) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
3. เมื่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง พ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ ำ ตอบแทน เป็ นผู ้เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว น เป็ นกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรให้ครบตำมที่ได้กำหนด
ไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่ เข้ำมำเป็ นกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่ ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงซึ่งตนเข้ำมำแทน
8.5.2 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ต ำมที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท
โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พิจำรณำกลัน่ กรองนโยบำย และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้
พิจำรณำและอนุมตั ิ
2. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
เพื่อรับทรำบ
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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,
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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3. รับทรำบ พิจำรณำ และให้ควำมเห็ นในผลกำรประเมินควำมเสี่ ยง แนวทำง และมำตรกำรจัดกำรควำม
เสี่ ยง และแผนปฏิบตั ิกำร เพื่อจัดกำรควำมเสี่ ยงที่เหลืออยูข่ องบริ ษทั เพื่อให้มน่ั ใจว่ำบริ ษทั มีกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงที่เพียงพอและเหมำะสม
4. ดูแล และติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั มี
ระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภำพทัว่ ทั้งองค์กร ภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่ ได้รับอนุ มตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั
5. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่มีสำระสำคัญ และมีหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็ นผูส้ อบทำน เพื่อให้มน่ั ใจว่ำ บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม
6. ให้คำแนะนำ และคำปรึ กษำ กับคณะทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมทั้งพิจำรณำแนวทำง
ที่เหมำะสมในกำรแก้ไขข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอเกี่ ยวกับกำรบริ หำร กำรดำเนิ นงำน และสถำนะควำม
เสี่ ยงของบริ ษทั และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบำยและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. พิจำรณำแต่งตั้งอนุกรรมกำร หรื อคณะทำงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมควำมเหมำะสม
รวมทั้งกำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
9. ดูแล และสนับสนุนให้มีกำรสอบทำน และทบทวนนโยบำย และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
อย่ำงน้อยทุกปี เพื่อให้มน่ั ใจว่ำนโยบำย และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว สอดคล้องกับสภำพ
กำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั
10. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง จะต้องจัดให้มีกำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ครั้งต่อปี และมีอำนำจในกำร
เรี ยกประชุมเพิ่มได้ตำมควำมจำเป็ น
11. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ต้องมีกำรเข้ำร่ วมประชุมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยปี ละ
1 ครั้ง
12. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
โดยฝ่ ำยบริ หำร และหน่ วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรื อนำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ ยวข้องต่อ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้บรรลุตำม
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
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8.6 Executives
As of 31 December 2018, there are four Executive members as follows.
No.
Name
1. Mr. Apichart Karoonkornsakul
2. Mr. Chairoj Vetnaruman
3.

Mr. Rajeev Vijayan

4.

Mr. Anurote Nitipornsri

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

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

8.6.1 Scope of duties and responsibilities of the President
1. Supervise, manage and perform the duties of normal business conducts for the Company’s interest in
accordance with the objectives and the Articles of Association, rules, regulations, resolutions, policies,
work plans and budgets endorsed by the Board’s and/or the shareholders’ meeting under relevant laws
and/or scope of authority designated by the Board of Directors.
2. Control and oversee the business operations and/or daily administration of the Company.
3. Determine and propose the Company’s business policies, business plans, targets, operational plans,
business strategies, annual budgets for the Company’s operations, budgets shown in annual report,
management authority to the Executive Committee and Board of Directors for approval.
4. Implement the policies of Board of Directors by translating them into directions, guidelines, strategies and
business targets (mission) which will be assigned to the management team for further action.
5. Oversee and follow up the performance of the executives; give advice on rectifications of problems and
obstacles to ensure that the executives and management team act in accordance with the strategies and
business plan and in line with the Company’s policy.
6. Monitor and evaluate performances of duties of the management team; report the results of operations,
management and progress of the operations to the Executive Committee, the Audit Committee and the
Board of Directors on a regular basis.
7. To issue an order, regulation, notification and memorandum to ensure that the Company’s business
operation goes in line with the Company’s policy and benefits as well as organizational discipline.
8. To specify an organizational structure, management methodology covering such details as selection,
training, employment and termination of the staff, and specify wages, salary, remuneration, bonus and
other welfare benefits for the staff.
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8.6 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีคณะผูบ้ ริ หำร จำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วยรำยชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1. นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
2. นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร/ รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยจัดซื้อ
3. นำยรำจีฟ วิจำยัน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยวิศวกรรม /
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
4. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป1)
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรบุคคล
1)

ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไปประกอบด้วยงำนบัญชี กำรเงิน งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนด้ำน BOI

8.6.1 อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานวยการ
1. ดูแล บริ หำร ดำเนิ นงำน และปฏิ บัติงำนประจำตำมปกติธุรกิ จเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่กำหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนำจซึ่ ง
คณะกรรมกำรกำหนด
2. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรื อบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษทั
3. จัด ท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ เป้ ำ หมำย แผนกำรด ำเนิ น งำน กลยุท ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ
งบประมำณประจำปี ของบริ ษทั ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยงำนประจำปี และกำหนดอำนำจ
กำรบริ หำรงำน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรของบริ ษทั
4. รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั มำกำหนดทิ ศทำง แนวทำง กลยุทธ์ และเป้ ำหมำยทำงธุ รกิ จ เพื่อ
กำหนดภำรกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ ำยบริ หำร และฝ่ ำยจัดกำรนำไปดำเนินกำร
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยบริ หำร และฝ่ ำยจัดกำร และเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขปั ญหำอุปสรรคต่ำงๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ หำร และฝ่ ำยจัดกำรดำเนิ นกำรตำมยุทธศำสตร์ และแผนธุรกิจที่วำง
ไว้ เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั
6. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยบริ หำร และฝ่ ำยจัดกำรและรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำน กำร
บริ หำรจัดกำร ควำมคื บหน้ำในกำรดำเนิ นงำนต่อคณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทึ กควำมเข้ำใจ เพื่อให้แน่ ใจว่ำกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั เป็ นไปตำม
นโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินยั ภำยในองค์กร
8. กำหนดโครงสร้ ำ งองค์ก ร วิธีก ำรบริ ห ำร โดยครอบคลุม ถึ ง รำยละเอี ย ดในกำรคัด เลื อ ก กำรฝึ กอบรม
กำรว่ำจ้ำง และเลิ กจ้ำงพนักงำนของบริ ษทั และกำหนดอัตรำค่ำจ้ำง เงิ นเดื อน ค่ำตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิกำรต่ำงๆ สำหรับพนักงำน
9. มีอำนำจในกำรแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ำตำแหน่งกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
(President)
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9. To have authority to appoint or remove an officer holding a position lower than the President.
10. To have authority to approve spending for the Company’s normal business operation, for instance, an
asset purchase, significant investment for corporate benefits and other beneficial transactions. The said
approval authority is applicable to normal business transactions with a maximal spending of not more than
Bt100 million/transaction but not exceeding the budget already approved by the Board of Directors.
11. Perform any other duties as assigned by the Executive Committee or the Board.
In undertaking any matter that the President or his authorized person or other person that may have
conflicts of interest (as defined in the notification of the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or
other notifications of relevant agencies) or conflicts of interest in any other nature with the Company or its subsidiary
and/or associated companies, the President has no authority to approve the said matter. Hence, he must propose to the
meeting of the Board of Directors and/or shareholders (as the case may be) for its approval, except the case of
approving a normal transaction under normal trade conditions in accordance with the notification of the Capital
Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies.
8.7 Company Secretary
At the 1/2011 meeting of the Board of Directors on 19 January 2011, the meeting appointed Mr. Anurote
Nitipornsri as the Company Secretary. Also Mr. Anurote Nitipornsri is knowledgeable and have sufficient experience
to accounting.
In accordance with Section 15/89 of the Securities and Exchange Act 1992 as amended by the Securities and
Exchange Act No.4, 2008 with the following scope of duties and responsibilities.
1. Provide basic advice to the Board of Directors concerning compliance with the laws, rules, regulations
and the Company’s Articles of Association, and monitor correct practices regularly;
2. Be responsible for disclosing Company information in line with the regulations and requirements of
the SET and the Office of Securities and Exchange Commission;
3. Prepare and maintain the following documents;
a. Registration of the Company’s directors;
b. Invitation letters to the Directors meeting and minutes of the meetings;
c. Invitation letters to shareholders for meeting and minutes of the shareholders’ meeting;
d. Company’s annual reports;
e. Reports of conflicts of interest of Directors and executives.
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10. มีอำนำจอนุมตั ิกำรใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น กำรจัดซื้อทรัพย์สิน กำรใช้จ่ำยเงิน
ลงทุนที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริ ษทั และ กำรทำรำยกำรอื่นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งอำนำจกำรอนุ มตั ิ
ดังกล่ำวจะเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรปกติทว่ั ไปทำงกำรค้ำ โดยมีวงเงินในแต่ละรำยกำรไม่เกิน 100 ล้ำนบำท
แต่ไม่เกินงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
11. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อคณะกรรมกำร
ทั้งนี้ ในกำรดำเนิ นกำรเรื่ องใดที่ กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร (President) หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร (President) หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิ ยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ กับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร (President) ไม่มีอำนำจ
อนุมตั ิกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องดังกล่ำวโดยเรื่ องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่ เป็ นไปตำมธุ รกิ จปกติและเงื่ อนไขกำรค้ำปกติซ่ ึ ง
เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกำหนด
8.7 เลขานุการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2224 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติ
แต่ ง ตั้ง นำยอนุ โ รจน์ นิ ธิพ รศรี ดำรงต ำแหน่ ง เลขำนุ ก ำรบริ ษ ัท ทั้ง นี้ นำยอนุ โ รจน์ นิ ธิพรศรี เป็ นผูม้ ี ค วำมรู ้ แ ละ
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนบัญชี
ตำมมำตรำ 52/98 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบื้ องต้นแก่ กรรมกำรเกี่ ยวกับกำรปฏิ บัติต ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบี ยบ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตำมระเบียบและข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
ก.ทะเบียนกรรมกำร
ข.หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ง. รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
จ. รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
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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 2018 are as follows:
No.

Name

Position

Board of Director

Risk Management

Meeting
Fees

Meeting
Remuneration
Fees

No.

Meeting
Fees

5/5

100,000

120,000

250,000

-

-

-

5/5

50,000

120,000

200,000

4/4

40,000

120,000

5/5

50,000

60,000

150,000

4/4

20,000

5/5

50,000

60,000

150,000

4/4

5/5

-

-

-

5/5

-

-

2/3

20,000

1.

Mr. Manu Leopairote

Chairman of the Board Director

2.

Prof. Udomsil Srisaengnam, MD

3.

Mr. Narong Varongkriengkrai

4.

Mr. Sompote Wallayasewi

5.

Mr. Apichart Karoonkornsakul

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

6.

Mr. Chairoj Vetnaruman

7.

Miss Chittima Karoonkornsakul

Director / Risk Management Committee /
Managing Director
Director

8.

Mr.Suriyon Udcharchon

Director

3/3

9.

Mr. Pat Karoonkornsakul

Director

2/3
Total

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

Audit Committee

Remuneration Reward No.

Total

-

-

-

-

-

470,000

2/2

20,000

-

-

-

-

550,000

60,000

2/2

10,000

-

-

-

-

350,000

20,000

60,000

2/2

10,000

-

1/1

-

-

350,000

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

45,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

45,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,000

290,000

450,000

750,000

80,000

240,000

40,000

-

-

-

1,850,000
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8.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
 กรรมการ
ในอดีตที่ผำ่ นมำบริ ษทั มีกำรจ่ำยเบี้ยประชุม และค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ซึ่งกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ไม่ขอรับค่ำเบี้ยประชุม
และค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
กรรมการบริษทั
ลาดับ
1.
2.

รายชื่ อ
นำยมนู เลียวไพโรจน์
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม

3.

นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

4.

นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี

5.

นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล

6.

นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ

7.
8.
9.

นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล
นำยสุริยล อุดชำชน
นำยภัทร์ กำรุ ณกรสกุล

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง /
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง /
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
รวม

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม
ค่า
เบีย้
ค่า
ครั้ง
ตอบแทน
ประชุ ม ตอบแทน
470,000

เบีย้
ค่า
บาเหน็จ ครั้ง
ประชุ ม ตอบแทน
5/5 100,000 120,000 250,000 -

เบีย้ เบีย้
ค่า
ครั้ง
ประชุ ม ตอบแทน
-

เบีย้
ประชุ ม
-

5/5

50,000

120,000

200,000

4/4

40,000 120,000

2/2

20,000

-

-

-

-

550,000

5/5

50,000

60,000

150,000

4/4

20,000

60,000

2/2

10,000

-

-

-

-

350,000

5/5

50,000

60,000

150,000

4/4

20,000

60,000

2/2

10,000

-

1/1

-

-

350,000

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

2/3
3/3
2/3

20,000
20,000
290,000

45,000
45,000
450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65,000

-

65,000
1,850,000

ครั้ง
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750,000

80,000

240,000

40,000

-

-
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The meeting in the 2018 Annual General Meeting of shareholders on April 20, 2018 resolved to specify monetary remuneration and make payment accordingly to the Board of
Directors and Audit Committee as follows
Board of Directors

Position

Meeting Allowance
No.

Amount

Total

Chairman of the Board

6

20,000

120,000

Vice Chairman

6

10,000

Director

6

10,000

Director (Executive)

6

Audit Committee
Remuneration

Meeting Allowance
No.

Amount

Total

120,000

4

10,000

40,000

60,000

120,000

4

-

240,000

120,000

4

5,000

4

-

-

420,000

Total

480,000

Recruitment and Compensation Committee
Remuneration

Meeting Allowance
No

Amount

Total

120,000

2

10,000

20,000

-

2

-

120,000

2

-

-

2

80,000

240,000

40,000

Remuneration

Risk Management
Meeting Allowance

Meeting
Total
Total
Allowance
Remuneration
(Per
Year)
Remuneration

No.

Amount

Total

-

2

10,000

20,000

-

200,000

240,000

440,000

-

-

2

-

-

-

60,000

120,000

180,000

5,000

20,000

-

2

-

-

-

300,000

360,000

660,000

-

-

-

2

-

-

-

-

-

40,000

-

20,000

-

560,000

720,000

Director Fee (Based on earnings)

1,280,000
720,000

Total remuneration for directors for the year 2018 of no more than

2,000,000

Directors who serve as management decline to receive remuneration to Directors (meeting allowances, pensions)
• Executive
In 2018, the Company paid remuneration executives as salary and bonus total amount of Bt 26,835,537.00
B. Other Remuneration

- None -
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ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2561 มีมติให้กำหนดค่ำตอบแทนเป็ นเงินค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
กรรมการบริษัท
ค่ าเบีย้ ประชุ ม

กรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุ ม
ค่ าตอบ
แทน

ครั้ง

ครั้งละ

ครั้ง

ครั้งละ

ประธำน

6

20,000

120,000

120,000

4

10,000

40,000

รองประธำน

6

10,000

60,000

120,000

4

-

กรรมกำร

6

10,000

240,000

240,000

4

5,000

กรรมกำร (ผูบ้ ริ หำร)

6

-

-

4

420,000

480,000

กรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง

ค่ าเบีย้ ประชุ ม

จานวน
เงิน
รวม

รวม

กรรมการสรรหา
และค่ าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

จานวน
เงิน
รวม

ค่ าตอบ
แทน

ครั้ง

ครั้งละ

จานวน
เงิน
รวม

120,000

2

10,000

20,000

-

-

2

-

40,000

120,000

2

5,000

-

2

-

80,000

240,000

ค่ำบำเหน็จกรรมกำร(จัดสรรตำมผลประกอบกำร)
รวมค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ทั้งสิ้นไม่ เกิน

ค่ าเบีย้
ประชุ ม

ค่ าตอบ
แทน

รวม
(ต่ อปี )

-

200,000

240,000

440,000

-

60,000

120,000

180,000

-

300,000

360,000

660,000

-

-

-

-

20,000

-

560,000

720,000

ค่ าเบีย้ ประชุ ม
ค่ าตอบ
แทน

20,000

ครั้ง

ครั้งละ

จานวน
เงิน
รวม

-

2

10,000

20,000

-

2

-

-

2

-

2

-

40,000

-

-

ค่ า
ตอบ
แทน

1,280,000
720,000
2,000,000

ทั้งนี้กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ขอไม่รับค่ำตอบแทนกรรมกำร (เบี้ยประชุม บำเหน็จ)
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8.9 Changes in APCS shares Held by Director and Executives

7.

Detail as of 31 December 2018
No. of shares1)
Increase in APCS Percentage of
As of 31 December
shares held in shares held (%)
2018
Name
Position
2017
2018
Net Buy (Sell)
2018
Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board
Prof. Udomsil Srisaengnam,
Vice Chairman / Chairman of the
2)
MD
Recruitment and Compensation
Committee / Chairman of the
Audit Committee
Mr. Sompote Wallayasewi
Director / Recruitment and
208,800
208,800
0.03
Compensation Committee /
Chairman of Risk Management /
Audit Committee
Mr. Narong Varongkriengkrai Director / Recruitment and
Compensation Committee /
Audit Committee
Mr. Apichart Karoonkornsakul Director / Risk Management
94,345,812 94,345,812
14.29
Committee / President
Mr. Chairoj Vetnaruman
Director / Risk Management
17,335,682 17,335,682
2.63
Committee / Managing Director
Ms. Chittima Karoonkornsakul Director
-

8.
9.
10.
11.
12.

Mr.Suriyon Udcharchon
Mr. Yoshikastu Kurashi
Mr. Rajeev Vijayan
Mr. Pat Karoonkornsakul
Mr. Anurote Nitipornsri

No.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Note :

Director
Director
Director / Executive
Director
Company Secretary /
Executive

817,789
920,872
441,663

1) Shares Held include Spouse and Child (Children) not over 20 years old
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817,789
920,872
441,663

-

0.12
0.14
0.07

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
 ผู้บริหาร
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษ ัทจ่ ำยค่ำตอบแทนให้ผูบ้ ริ หำร ซึ่ งค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้แก่ เงิ นเดื อ น
โบนัส รวมจำนวนทั้งสิ้น 26,835,537.00 บำท

ข. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
8.9 รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลา
ดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

2560
1.
2.

นำยมนู เลียวไพโรจน์
ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม

3.

นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี

4.

นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

5.

นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล

6.

นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ

7.
8.
9.
10.
11.
12.

นำงสำวจิตติมำ กำรุ ณกรสกุล
นำยสุริยล อุดชำชน
นำยโยชิคำสึ คุรำชิ
นำยรำจีฟ วิจำยัน
นำยภัทร์ กำรุ ณกรสกุล
นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี

จานวนหุ้นที่
สัดส่ วนการ
เปลีย่ นแปลง ถือหุ้นในบริษทั
เพิม่ ขึน้ ในปี 2561 (ร้ อยละ)
2561 สุ ทธิ-ซื้อ(ขาย/โอน)
2561
-

จานวนหุ้นที่ถือ1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและ
208,800
ค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน /กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง /
94,345,812 94,345,812
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง /
17,335,682 17,335,682
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
817,789
817,789
กรรมกำร / ผูบ้ ริ หำร
กรรมกำร
920,872
920,872
เลขำนุกำรบริ ษทั / ผูบ้ ริ หำร
441,663
441,663

หมายเหตุ :
1)
กำรถือหุ้นรวมกำรถือหุ ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
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208,800

0.03

-

-

-

14.29

-

2.63

-

0.12
0.14
0.07
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8.10 Human Resources
As of December 31, 2018 APCS and its subsidiaries had 955 employees (executives not included) in the
following business lines:
Department
Business Development
Supply Chain Development
Technical Development
Operation
Human Resource
Administration

No. of Staffs of the subsidiaries

16
9
102
770
17
41
955

Total

• Staff compensation
In 2018, APCS and its subsidiaries paid an average of 955 employees, totaling THB 274.52
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 2018, APCS
facilitated staff training at the total 17,998 hours or average 18.85 hours/person/year.
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8.10 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีพนักงำน จำนวนทั้งสิ้ น 955 คน (ไม่รวมผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย) โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ดงั นี้

ฝ่ าย
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ (Business Development)
ฝ่ ำยจัดซื้ อ (Supply Chain)
ฝ่ ำยวิศวกรรม (Engineering &Technical)
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร (Operation )
ฝ่ ำยบริ หำรบุคคล (Human Resource)
ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป (Administration)
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
16
9
102
770
17
41
955

 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้กบั พนักงำนจำนวนเฉลี่ย 955
คน รวมเป็ นเงิ นจำนวน 274.52 ล้ำนบำท โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรู ปเงิ นเดื อน ค่ำครองชี พ ค่ำนำยหน้ำ
เงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงำน และอื่นๆ
 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญ
และกำลังใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้พนักงำนทำงำนกับบริ ษทั ในระยะยำว
 ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้ควำมสำมำรถ อันจะ
ทำให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ในกำรที่จะมีบุคลำกรที่มีประสิ ทธิ ภำพ ที่จะสำมำรถสร้ำงผลงำนให้กบั บริ ษทั
โดยมี แผนกำรฝึ กอบรมประจำปี ทั้ง ภำยในและภำยนอกเพื่ อ เสริ ม ทักษะงำนตำมควำมรั บผิ ด ชอบของ
พนักงำนแต่ละระดับ โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้จดั ฝึ กอบรมพนักงำน เท่ำกับ 17,998 ชม.ต่อปี หรื อคิดเป็ น
จำนวน 18.85 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
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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 2018 Annual General Meeting, APCS disseminated the notification of the
general meeting on March 21, 2018, 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.

Page 79

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

9. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
9.1 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ได้ต ระหนัก และให้ค วำมสำคัญต่ อ ระบบกำรบริ ห ำรจัดกำรที่ มี ประสิ ท ธิ ภำพ โปร่ ง ใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมเชื่อมัน่ กับทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ภำยใต้
กำรดำเนินงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี เพื่อยกระดับกำรดำเนินกำรที่มีอยูแ่ ล้ว ให้มีควำมเป็ นระบบมำตรฐำนที่ชดั เจน และกระจำยกำรปฏิบตั ิไปสู่ พนักงำน
ของบริ ษทั ทุกระดับชั้น อันเป็ นกำรเสริ มสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำรอย่ำงแท้จริ ง โดยบริ ษทั ได้รับเอำ
แนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย มำปรับใช้เป็ นนโยบำยของบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของ
บริ ษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้จดั ให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั อย่ำง
สม่ ำเสมอทุกปี และบริ ษทั มีช่องทำงกำรสื่ อสำรให้ทุกคนในองค์กรได้เข้ำใจถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี ให้
ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
โดยนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐำนต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุ ้น ทั้งในฐำนะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐำนะเจ้ำของบริ ษทั เช่น สิ ทธิในกำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิ ทธิในกำรที่จะได้รับส่ วนแบ่งผลกำไรจำก
บริ ษทั สิ ทธิในกำรได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่ำงเพียงพอ สิ ทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น
สิ ทธิ ในกำรร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษทั เช่น กำรจัดสรรเงิ นปั นผล กำรแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมกำร กำร
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กำรอนุ มตั ิธุรกรรมที่ สำคัญและมี ผลต่อทิ ศทำงในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั กำรแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
นอกเหนื อจำกสิ ทธิ พ้ืนฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บริ ษทั มีนโยบำยที่จะดำเนิ นกำรในเรื่ องต่ำงๆ ที่เป็ นกำรส่ งเสริ ม
และอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. บริ ษทั สนับสนุ นให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งผูส้ อบบัญชี เข้ำร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำงพร้อมเพรี ยงกัน
2. บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อกำรประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนำคม
2561 ซึ่ งล่วงหน้ำก่อนวันประชุ มไม่น้อยกว่ำ 30 วัน พร้ อมทั้งโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์เป็ น
ระยะเวลำ 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบ และจะเผยแพร่ ขอ้ มูล
ดังกล่ำวผ่ำนทำง เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.asiaprecision.com) เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลเป็ นกำร
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยบริ ษทั จะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่
ผูถ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
3. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ำร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ ง
ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
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4. Before the Annual General Meeting, APCS declares that shareholders have the following rights:
4.1 APCS also allows one or more shareholders holding combined shares of at least 5 percent of the
number of shares entitled to votes to propose an agenda in advance and nominate candidates to run
for directorship. In 2018, APCS notified the shareholders through the SET’s system and APCS’s
website on October 1, 2017 (For AGM 2019 details, APCS notified the shareholders through the
SET’s system and APCS’s website on September 27, 2018), 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.

Page 80

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
4. ก่อนวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิดงั นี้
4.1 เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยที่ ถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวน
หุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำ
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำ โดยในปี 2561 บริ ษทั
ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ใน
วันที่ 1 ตุลำคม 2560 (สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2562 บริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบ
ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในวันที่ 27 กันยำยน
2561) ซึ่งล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี พร้อมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้
สิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้นไว้ชดั เจนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองวำระ
กำรประชุมที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เสนอเข้ำมำยังบริ ษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
ในกรณี ที่บรรจุ เป็ นวำระกำรประชุ ม หรื อ เป็ นบุ คคลที่ เสนอโดยผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จะแจ้งใน
หนังสื อนัดประชุมว่ำเป็ นวำระที่ กำหนดโดยผูถ้ ือหุ ้น หรื อบุ คคลที่ เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้น และในกรณี ที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเพื่อให้บรรจุเป็ นวำระ บริ ษทั จะชี้แจงเหตุผลให้
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ทรำบ
ทั้งนี้ในช่วงเวลำดังกล่ำวไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด
4.2 เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมเกี่ยวกับวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นได้
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมล่วงหน้ำ 1 เดื อน โดยบริ ษทั ได้มีกำรเผยแพร่ เอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นผ่ำน
เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.asiaprecision.com)
5. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบบำร์โค้ด ที่แสดงถึ งเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
แต่ละรำย ตำมแบบลงทะเบียนที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในกำร
ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่ วมประชุม
6. ในกำรประชุมได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่ำงเท่ำเที ยมกันแสดงควำมคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้ง
คำถำมในวำระต่ำงๆ อย่ำงอิสระ ก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ ทั้งนี้ ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่
เกี่ยวข้องเข้ำร่ วมประชุมเพื่อตอบคำถำมในที่ประชุม รวมทั้งจะมีกำรบันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้
7. ในกำรประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมกำร ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำรได้ที
ละคน ซึ่ ง ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี สิท ธิ ที่ จ ะเลื อ กผูแ้ ทนที่ เ ห็ น ว่ำ มี คุ ณสมบัติ เ หมำะสมเข้ำ มำท ำหน้ำ ที่ ก รรมกำรเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษำ
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดควำมหลำกหลำยและเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงแท้จริ ง
8. ในกำรตรวจนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้นำระบบ e-voting เป็ นเครื่ องมือช่วยนับคะแนนเสี ยง เพื่อให้เกิดควำม
ถูกต้อง รวดเร็ ว สำมำรถประกำศผลคะแนนได้ทนั ทีหลังจำกจบกำรพิจำรณำแต่ละวำระ โดยเมื่อจบกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดได้
9. ภำยหลังกำรประชุมแล้วเสร็ จบริ ษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั ภำยใน 14 วันนับ
จำกวันประชุม
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Asia Precision Public Company Limited
Chapter 2 Equitable Treatment of Shareholders
The Company has a policy to ensure equitable treatment of all shareholders, particularly the minor shareholders by
allowing them to propose agenda items for the annual general meeting and nominate qualified persons as directors ahead of
time, plus detailed information and/or qualifications. The Company will screen and contain only beneficial agenda items and
select only qualified persons through the Audit Committee before proposing to the Board of Directors for consideration and
placing on the agenda of the meeting.
At each general meeting, the Company has a policy of treating all shareholders on an equitable basis. Before
commencing a meeting, the Chairman will explain to the attendees about their right to vote, details on how to cast
ballots are announced for each agenda and votes are tallied for each resolution. Sufficient time will be allocated for the
shareholders to express their views, offer advice, and ask questions at each agenda item. The Chairman will proceed
according to the meeting agenda as outlined in the invitation notice. No additional agenda items that have not been
indicated in the invitation notice will be raised without notifying the shareholders in advance. Thus each shareholder
should have time to study the information before making any decisions
The Company has set disciplinary penalty in case of violation of using internal information for personal benefits, or
disclosing the information that may cause damage to the Company. The penalty is imposed according to the severity
beginning from verbal warning, written warning, temporary suspension without pay, termination of employment, dismissal,
removal, and discontinuation of employment, as the case may be.
Directors and executives are informed of their obligation to report their securities holding in the Company and
of the penal clause pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) and the SET requirement. In the
event of Company shares trading by directors or executives, they are required to report to the SEC within 3 business
days in accordance with Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) on their shareholding in the
Company, including those of their spouses and under-aged children, for further disclosure to the public
In addition, the Company has adhered to the equitable treatment principle for the benefits of all shareholders
and set out guidance for managing conflicts of interest in a transparent and accountable manner, in particular
transactions between the Company and interested or concerned parties. In the event that there is such a case, the
concerned persons must promptly report to the Company and refrain from taking part in the consideration of or voting
on that matter. Guidelines are also set to prohibit the directors or executives who may have benefits from joining in
decision making on respective transaction. At the Board of Directors’ meeting, the directors who have been involved
in any conflicts of interest must not vote on the matter.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมเท่ำเที ยมกันให้เกิ ดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกับผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
โดยเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นและชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำ
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรล่วงหน้ำก่ อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อมูลรำยละเอี ยดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และ/หรื อ
คุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อ โดยบริ ษทั จะกลัน่ กรองระเบียบวำระที่ จะเป็ นประโยชน์อย่ำง
แท้จริ ง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
เพื่อพิจำรณำและกำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป
ในกำรดำเนินกำรประชุมแต่ละครั้ง บริ ษทั จะให้โอกำสแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยก่อนเริ่ มกำรประชุม
ประธำนที่ประชุมจะชี้แจงกำรใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน วิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวำระ และยัง
เปิ ดโอกำสให้ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ มทุกรำยแสดงควำมคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ โดยประธำนที่ ประชุ มจะดำเนิ นกำรประชุ มตำมลำดับวำระกำรประชุ ม รวมทั้งมี นโยบำยที่ จะไม่เพิ่มวำระกำร
ประชุมในที่ ประชุ มโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีโอกำสศึ กษำข้อมูลประกอบวำระกำร
ประชุมก่อนตัดสิ นใจ
บริ ษทั มีกำรกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันกำรหำประโยชน์จำกข้อมูลภำยในให้แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิ ดควำมยุติธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรำย โดยบริ ษทั ได้กำหนด
แนวทำงในกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในของบริ ษทั และแนวทำงป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในแสวงหำประโยชน์ส่วนตนเป็ น
คำสั่งที่ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนจะต้องไม่ทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยใช้ควำมลับ และ/หรื อข้อมูลภำยใน และ/หรื อเข้ำทำนิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับ และ/หรื อข้อมูลภำยในของ
บริ ษทั อันก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม นอกจำกนี้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนที่อยู่
ในหน่วยงำนที่ได้รับข้อมูลภำยในของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวก่อนเปิ ดเผยสู่สำธำรณชน
บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ตอ้ งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบท
กำหนดโทษตำม พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำรมีกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษ ัท ของตนเอง คู่ สมรส และบุ ตรที่ ย งั ไม่ บรรลุ นิ ติ ภำวะตำมมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติ หลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ทรำบเพื่อ
เผยแพร่ ต่อสำธำรณะต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบำยที่จะกำหนดโทษทำงวินยั สำหรับผูแ้ สวงหำผลประโยชน์จำกกำรนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไป
ใช้ หรื อนำไปเปิ ดเผยจนอำจทำให้บริ ษทั ได้รับควำมเสี ยหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วย
วำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสื อ กำรภำคทัณฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำง กำรพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ยดึ หลักกำรในกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และได้กำหนด
แนวทำงกำรจัดกำรเรื่ องกำรมีส่วนได้เสี ยอย่ำงโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำง
บริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณี ดงั กล่ำว ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นจะต้องรำยงำนให้บริ ษทั
ทรำบโดยทันที และไม่ร่วมพิจำรณำหรื อออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทำงเพื่อมิให้กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่
มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ำร่ วมกระบวนกำรตัดสิ นใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดังกล่ำว โดยในกำรออกเสี ยงในที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
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Asia Precision Public Company Limited
Chapter 3 Role of Stakeholders
The Company has given importance to the rights of all groups of stakeholders, consisting of such internal ones
as shareholders, employees and executives and such external ones as creditors, customers, suppliers, competitors,
government agencies, society and community, etc. Realizing that supports and comments from all groups of
stakeholders benefit the Company’s operation and business development, the Company will comply with the
applicable laws and requirements to ensure that the rights of such people are well maintained. Besides, the Company
promotes the rights of all stakeholders, political and universal human and non-infringement of intellectual property
and realizes important environmental and social responsibility based on the following guidelines
Shareholders : Treat all shareholders equally; protect shareholders’ benefits; will not violate the shareholders’
right or deprive them of their right; build maximum satisfaction with due regards to the
Company’s sustainable growth; ensure regular and suitable earnings; and uphold the principles of
good corporate governance in doing business.
Employees : Ensure that every employee is fairly and equally treated in terms of opportunities, rewards,
welfare and potential development; recognize that all employees are valuable resources and
are the key to the success of the organization; encourage employees to develop their
knowledge along with moral and ethics in line with the Company’s wish “building good
citizens in gratitude for the homeland.” The Company is determined to develop the
organization into a learning organization, enhance cultural and working environment,
promote teamwork, increase employees’ knowledge and competency for their advancement
and career stability and realized safety and environment, assure them of quality of life and
safety at work, maintain occupational health and environment; fairly and equally pay
attention to opinions and suggestions from employees at all levels.
Customers
: Enhance satisfaction and confidence among the customers; be attentive and responsible for
the customers; deliver premium products/services of high quality and safety at reasonable
prices, in compliance with the standards; strictly follow the conditions and agreements with
the customers; upgrade standards of products/services on a continual basis; regularly
maintain good and sustainable relationship with the customers; use the customers’
information for the benefits of the Company and concerned parties.
Suppliers
: 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.

Page 82

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษ ัทได้ให้ควำมสำคัญต่ อสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ไม่ ว่ำจะเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยภำยใน ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยนอก เช่น เจ้ำหนี้ ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่ง ภำครัฐ สังคม และชุมชน
เป็ นต้น โดยบริ ษ ัทตระหนัก ดี ว่ำกำรสนับสนุ นและข้อ คิ ด เห็ นจำกผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม จะเป็ นประโยชน์ใ นกำร
ดำเนิ นงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่ำวได้รับกำรดูแลเป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้คำนึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้
: ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการละเมิ ดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ ที่ จะสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งยึดมัน่ การดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
พนักงำน
: ปฏิ บตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเที ยมและเป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิ การ
และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่า และเป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ โดยส่ งเสริ มพัฒนาให้มีความรู ้ในการทางาน
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามปฏิธานของบริ ษทั ที่กาหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี
ทดแทนคุ ณแผ่นดิ น” ดังนั้นจึ งมุ่งเน้นการเสริ มสร้ างให้พนักงานมีวินัย สามัคคี เสี ยสละ
คุ ณธรรม และกตัญญู และมี ความมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
เสริ มสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่ งเสริ มการทางานเป็ นที ม ส่ งเสริ มการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่ คงในอาชีพ พร้อมให้
ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการ
ทางาน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
คู่คำ้ -ลูกค้ำ
: มุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ลูกค้าจะต้องได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขและข้อตกลงที่ มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่ งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รักษา
สัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้า
มาใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คู่คำ้ -เจ้ำหนี้
: คำนึ งถึงควำมเสมอภำค เป็ นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรี ยบ และมีควำมซื่ อสัตย์ในกำรดำเนิ น
ธุรกิจ รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่คำ้ และเจ้ำหนี้ โดยกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกติกำที่
กำหนดร่ วมกันอย่ำงเคร่ งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อ
จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในกำรค้ำกับคู่คำ้ ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ
อย่ำงเคร่ ง ครั ด และมี กำรปฏิ บัติต่อเจ้ำหนี้ อย่ำงเป็ นธรรม รวมถึ งกำรชำระคื นตำม
กำหนดเวลำ กำรดูแลหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตำมข้อสัญญำอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่คำ้ และ
เจ้ำ หนี้ ล่ ว งหน้ำ หำกไม่ สำมำรถปฏิ บัติ ต ำมข้อ ผูก พัน ในสั ญ ญำ และร่ ว มกัน หำแนว
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Competitors

: Treatment of business competitors shall be in compliance with international principles
under the law on trade competition practice; uphold the rule on fair competition; not
discriminate against others in entering the business; not tarnish competitor’s reputation by
accusation or giving false information or act in any manner that is an unfair treatment in
competition.
Public Sector : Give importance to transparency and take into account honesty when making transactions
with government agencies and the officials alike to avoid any acts that may lead to improper
undertaking and conflicting with the good governance principles; deny any forms of bribing
the state officials for the Company’s convenience or business interests.
Community,
Have a policy to conduct the business with responsibility toward the community, society
Society and
and environment with due regards to safety, quality of life, and natural resource
Environment
conservation; promote efficient use of energy; be aware of quality of life of the community
and society as well as the impacts from the manufacturing sector on the environment;
ensure that any actions or decisions of the Company relating to its production and business
conduct are lawful and comply with the rules and regulations or standards; encourage the
employees to have sense of responsibility toward the community, society and environment,
and cooperate in the activities arranged by the community where the Company is located.
Stakeholders can communicate their opinions, complaints or notifications of irregularities or anything that may
affect APCS through the following channels:
1. www.asiaprecision.com ;
2. email address : audit_committee@asiaprecision.com ;
3. email address : ind_dir@asiaprecision.com ;
4. sent to : ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Secretary / Administrative Department
700/331 Moo 6, Donhualor Sub-district, Muang Chonburi District, Chonburi 20000.
Related organizations will handle those opinions, complaints or notifications of irregularities and pass them
to the Audit Committee and eventually Board of Directors for final decision.
Chapter 4 Disclosure and Transparency
The Company gives importance to accurate, complete, timely and transparent disclosure of both financial and
general information in accordance with the rules of the SEC and the SET, as well as such other information as essentially
affecting Company share price, all of which can influence the decision process of its investors and stakeholders.
Accordingly, company information is disseminated to its shareholders, investors and the public through several channels
including information channels of the SET.
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ทำงแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
คู่แข่ง
: ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่ งกฎหมำยเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบตั ิกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขันที่ดีอย่ำงเสมอภำคกัน ไม่กีด
กันผูอ้ ื่นในกำรเข้ำร่ วมแข่งขันทำงธุรกิ จ ไม่ทำลำยชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร
กล่ำวหำ ให้ร้ำยป้ ำยสี และโจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริ งหรื อมีกำรกระทำกำรใดๆ
ที่ไม่เป็ นธรรมต่อกำรแข่งขัน
ภำครัฐ
: ให้ควำมสำคัญกับควำมโปร่ งใส และคำนึ งถึงควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตในกำรติดต่อทำธุรกรรม
กับเจ้ำหน้ำที่ หรื อหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำร ที่อำจส่งผลต่อกำรกระทำ
ที่ไม่เหมำะสม และขัดแย้งต่อหลักกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี รวมทั้งต่อต้ำนกำรให้สินบนต่ำงๆ
ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพื่ออำนวยควำมสะดวก หรื อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริ ษทั
สังคม ชุมชน : มีนโยบำยในกำรดำเนิ นธุรกิจ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้ง
และ
ในด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ งเสริ มกำรใช้
สิ่ งแวดล้อม
พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ตระหนักถึงคุณภำพชี วิตของชุมชนและสังคม ตลอดจน
คำนึงถึงกำรดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม กำรปฏิบตั ิงำนและกำรตัดสิ นใจ
กำรดำเนินกำรใด ๆ ของบริ ษทั จะต้องทำให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์และกำรประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั ทุกอย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรื อมำตรฐำนต่ำงๆ ตลอดจนส่ งเสริ ม
ให้พนักงำนมีจิตสำนึ กและมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งให้
ควำมร่ วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนที่บริ ษทั ดำเนินธุรกิจอยูต่ ำมสมควร
ทั้งนี้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถติดต่อสื่ อสำรในกำรแสดงควำมคิดเห็น ข้อร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบำะแสกำรทุจริ ต หรื อ
เรื่ องที่อำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั โดยสำมำรถแจ้งผ่ำนช่องทำงดังนี้
1. เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.asiaprecision.com หรื อ
2. อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
3. อีเมล์ของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@asiaprecision.com หรื อ
4. ส่งมายังบริ ษทั ที่อยู่
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั / ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โดยข้อคิ ดเห็ น ข้อร้ องเรี ยน หรื อการแจ้งเบาะแสการทุ จริ ต หรื อเรื่ อ งอื่ นใด ทางหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจะ
ดาเนินการตามระเบียบของบริ ษทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่ งใส ทั้ง
กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ซึ่ งล้วนมี ผลต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั มี นโยบำยที่ จะ
เผยแพร่ ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่ อกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลต่ำงๆ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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In terms of investors’ relationship, APCS has not yet set up a specific organization as activities in such area are not
many. However, Mr. Apichart Karoonkornsakul and Mr. Anurote Nitipornsri, have been assigned to communicate with
institutional investors, shareholders as well as analysts and related public organizations.
The Board of Directors is responsible for financial statements and financial information appearing in the annual
report. The financial statements have been prepared pursuant to the generally accepted accounting standard for Thailand, with
accounting policy appropriately selected and regularly used throughout the operation, including adequate disclosures in the
financial statements. In this regard, the quality of the financial statements and internal control, as well as adequate disclosures in
the notes to financial statements, will be reviewed by the Audit Committee.
Chapter 5 Responsibilities of the Board of Directors
1. Structure of Board of Directors
The Board of Directors is composed of the persons who are knowledgeable, competent and have experience in
the areas that support the development of the Company’s business. The Board plays an important role in supervising,
inspecting and evaluating the results of operations of the Company in compliance with the set plan, as well as running the
business in compliance with the law, regulations and resolutions of the shareholders’ meeting. The Board is obligated to
ensure honesty and morality under the code of conduct of the business, and to oversee the administration conducted by
the management according the set goals and directions for the Company’s and shareholders’ maximum benefits.
(List of Directors and other information about the Board have been displayed under Section 8.1)
One-third of the Board of Directors is represented by independent directors with the purpose of check and balance
for voting on matters for consideration. The Audit Committee has been instituted consisting of three independent directors.
On December 31, 2018, the Board features 9 Director ;• 4 independent directors , (Not a shareholder)
• 2 executive directors (whom represent major shareholders)
• 2 directors (whom represent major shareholders)
• 1 executive directors (Not a shareholder)
Under the Company’s Articles of Association, at least one-third of the directors must vacate their office by rotation at
each annual general meeting of shareholders, and if the number of directors is not a multiple of three, the nearest number of onethird must retire by rotation. There must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and second years
following the registration of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period
must retire. A retired director may be re-appointed.
The Board of Directors has the policy that the person appointed as Chairman of the Board and the President must not
be the same person in order to clearly delineate the responsibilities in supervisory policies and daily management. Therefore,
duties and responsibilities between the Board of Directors and executives are clearly separated and balanced. The Board of
Directors has the duty to determine policies and supervise the performance of policy level executives, while the executives are
responsible for managing the Company’ operations in compliance with the set policy. Accordingly, the Chairman of the Board
and the President are different persons.
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ในส่ วนของด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ยังไม่ได้มีกำรจัดตั้งหน่ วยงำนเป็ นกำรเฉพำะ เนื่ องจำกกิ จกรรม
ดังกล่ำวยังมีไม่มำกนัก จึงมอบหมำยให้นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล และนำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี ทำหน้ำที่ติดต่อสื่ อสำรกับ
ผูล้ งทุนสถำบัน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเครำะห์ และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสมและถื อปฏิ บตั ิอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอในงบกำรเงิ น ซึ่ งในกำรนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์
ให้กบั บริ ษทั โดยเป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบำทสำคัญในกำร
กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ ตลอดจนดำเนินกิจกำรของบริ ษทั
ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม ภำยใต้จรรยำบรรณใน
กำรดำเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งกำรกำกับดูแลให้กำรบริ หำรจัดกำรของฝ่ ำยบริ หำรเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยและแนวทำงที่ ได้
กำหนดไว้ และก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น (รำยชื่ อคณะกรรมกำรบริ ษทั และรำยละเอียดต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1)
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซึ่ งจะ
ทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสี ยงในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริ ษทั มี จำนวน 9 ท่ำน แบ่งเป็ น
 กรรมกำรอิสระ
จำนวน 4 ท่ำน
 กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
จำนวน 2 ท่ำน (อยูใ่ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่)
 กรรมกำร
จำนวน 2 ท่ำน (อยูใ่ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่)
 กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
จำนวน 1 ท่ำน (ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ )
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดไว้วำ่ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่ง
อย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่ จะแบ่งออกให้เป็ นสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น
ให้จบั สลำกว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม
กรรมกำรผูอ้ อกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรต้องไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกัน
เพื่อให้เกิ ดควำมชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนประจำ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั กับผูบ้ ริ หำรอย่ำงชัดเจนและมีกำร
ถ่วงดุลอำนำจกำรดำเนิ นงำน โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำน
ของผูบ้ ริ หำรในระดับนโยบำย ขณะที่ ผูบ้ ริ หำรทำหน้ำที่บริ หำรงำนของบริ ษทั ในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่
กำหนด โดยประธำนกรรมกำรบริ ษทั และ กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรเป็ นบุคคลคนละคนกัน
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The Board of Directors has appointed Company Secretary having the duties and responsibilities in
accordance with the Securities and Exchange Act (name of the company secretary and duties and responsibilities are
provided in Content of Organization Structure. disclosure no. 8.7)
• Delineating of Duties between the Policy Setting and Daily Wok Management
The Board of Directors has clearly delineated the roles and responsibilities of the policy level and the daily
management. The Chairman and the President will be elected by the Board of Directors. The Chairman must not be
assigned as the Chief Executive Officer. But he will be the leader and take key role in making policy decisions
resulting from the Board of Directors’ meeting at which business targets will be considered and defined together with
the management team. The Chairman shall efficiently and effectively lead the Board of Directors’ meetings, support
all directors’ active and independent involvement in the meeting. He will also chair the shareholders’ meetings. The
Chairman of the Board does not get involve in daily management, but he should support and advise the management
team concerning the business through the Chief Executive Officer. The President shall be responsible for managing
the Company within the scope of powers assigned by the Board of Directors (See details of Scope of duties and
responsibilities of the President no.8.6.1)
• The term of office
The term of office for each Director is in line with the Articles of Association without age limit or number of
terms served.
The term of office or period of service of independent directors is not limited. According to the SET’s good
governance principles, the Board should specify that independent directors can serve in the Board maximal 9 years
from the date of first appointment. However, the current four independent directors have not served in the Board more
than 9 consecutive years.
• Holding directorship in other companies
According to the SET’s good governance principles, the Board should allow its directors to serve in
maximal 5 other listed companies, operating proper nature of business.
Today, APCS has not yet limited the number of companies each Director may serve. However, the Board
has separated the policy-making personnel from those handling day-to-day operation.
• Self evaluation by the Board of Directors
The Board has set a policy of evaluation of the Board performance each year with an objective for each
Director to review his/her performance in the past year and to improve the Board’s overall performance. Evaluation
criteria are in percentage points for each heading as follows:
1) More than 85% = Excellent,
2) More than 75% = Very Good,
3) More than 65% = Good,
4) More than 50% = Fair,
5) Less than 50% = Improvement is required.
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ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (รำยชื่อเลขำนุกำรบริ ษทั และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.7)
 กำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยและกำรบริ หำรงำนประจำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแบ่งอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
และกำรบริ หำรงำนประจำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรถูกเลือกตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร หรื อเป็ นผูน้ ำและมีส่วน
สำคัญในกำรตัดสิ นใจเรื่ องนโยบำยของบริ ษทั อันเป็ นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ ได้พิจำรณำและ
ก ำหนดเป้ ำ หมำยทำงธุ ร กิ จ ร่ ว มกับ ฝ่ ำยจัด กำร เป็ นผู ้น ำกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิ ทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ ตลอดจนทำ
หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริ หำรงำนปกติประจำวัน แต่ให้กำร
สนับสนุนและให้คำแนะนำในกำรดำเนิ นธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำรผ่ำนทำงกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรอย่ำงสม่ำเสมอ ในขณะที่
กรรมกำรผู ้อ ำนวยกำรรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ กำรบริ ห ำรจัด กำรบริ ษ ัท ภำยใต้ก รอบอ ำนำจที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั (รำยชื่อของกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และรำยละเอีย ดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรได้
เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 8.6.1)
 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
บริ ษทั กำหนดให้กรรมกำรแต่ละท่ำนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร ตำมข้อบังคับของบริ ษทั โดยไม่ได้มีกำร
จำกัดคุณสมบัติในเรื่ องอำยุของกรรมกำร และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสู งสุ ดของกรรมกำรที่ ถูกแต่งตั้งกลับเข้ำมำเป็ น
กรรมกำรใหม่
สำหรับกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระนั้น บริ ษทั ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ซึ่ ง
แนวปฏิบตั ิที่ดีตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยนั้น ส่ งเสริ มให้คณะกรรมกำรควร
กำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรอิสระครั้งแรก โดยปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ จำนวน 4 ท่ำนของบริ ษทั ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี
 กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั อื่น
แนวปฏิ บัติ ที่ ดี ต ำมหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ส่ ง เสริ มให้
คณะกรรมกำรควรกำหนดจำนวนบริ ษทั ที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ งให้เหมำะสมกับลักษณะหรื อสภำพ
ธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน
อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุ บันนโยบำยของบริ ษทั ยังไม่ได้จำกัดจำนวนบริ ษ ัทที่ กรรมกำรแต่ล ะท่ ำนเข้ำไปดำรง
ตำแหน่ง ตำมแนวคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแบ่งอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยกำร
กำกับดูแล และกำรบริ หำรงำนประจำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นประจำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่ละท่ำนได้สอบทำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองในปี ที่ ผ่ำนมำ ตลอดจนเพื่อช่วย
ปรับปรุ งในกำรทำหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ผลมำกยิ่งขึ้น โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล คิดเป็ นร้อยละ
จำกคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
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The Board of Directors performs self-evaluation on a yearly basis for the Board to review their performance
and problems for further development. Topics of evaluation have been clearly specified to use as norms for
performance evaluation.
The Board’s self-evaluation form features 6 topics, namely, Board structures and qualifications, roles, duties
and responsibilities, Board meeting, duty performance, relationship with the management and self-development and
development of the management.
The Board’s evaluation of the 6 topics shows that their performance exceeds 97.74 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. 3)
• Conflict 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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มำกกว่ำ 85%
=
ดีเยีย่ ม
มำกกว่ำ 75%
=
ดีมำก
มำกกว่ำ 65%
=
ดี
มำกกว่ำ 50%
=
พอใช้
ต่ำกว่ำ 50%
=
ควรปรับปรุ ง
โดยได้กำหนดหัวข้อในกำรประเมินอย่ำงชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐำนที่จะใช้เปรี ยบเที ยบผลกำรปฏิ บตั ิงำน
อย่ำงมีหลักเกณฑ์ สำหรับให้คณะกรรมกำรร่ วมกันพิจำรณำผลงำนและปั ญหำ เพื่อกำรปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
แบบประเมินผลคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร บทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กบั
ฝ่ ำยจัดกำร และกำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและพัฒนำผูบ้ ริ หำร
สรุ ปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำร ในภำพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ำกำรดำเนิ นกำรส่ วนใหญ่จดั ทำได้ มำกกว่ำ
ร้อยละ 97.74 หรื อ ดีเยีย่ ม
 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท มี ห น้ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท โดยได้ม อบหมำยให้ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และดูแลให้มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงมีคุณภำพและถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนทำงบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริ ษทั อย่ำงโปร่ งใสและเพียงพอ โดยมี
ฝ่ ำยบัญชีและ/หรื อผูส้ อบบัญชีมำประชุมร่ วมกัน และนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกไตรมำส
โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิ ดชอบต่องบกำรเงิ น ของบริ ษทั รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิ น (รำยงำนควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิ น) ที่ ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงิ นดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทำง
กำรเงิ น และไม่ใช่กำรเงิ น ดำเนิ นกำรบนพื้นฐำนของข้อเท็จจริ งอย่ำงครบถ้วน และสม่ ำเสมอ (รำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสำรแนบ 3)
 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่วำ่ กำรตัดสิ นใจใดๆ
ในกำรดำเนิ นกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่ำนั้น และควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ต้องทบทวนและเปิ ดเผยรำยกำรที่เป็ น
ผลประโยชน์ที่ขดั กันให้บริ ษทั ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรื อกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และในกำรพิจำรณำ
กำรเข้ำทำธุรกรรมต่ำงๆ กำหนดให้ผทู ้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องไม่เข้ำร่ วมกำรพิจำรณำ
และไม่มีอำนำจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในกำรทำรำยกำรให้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม โดยใช้รำคำ และเงื่อนไข
เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ ยวกับรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และรำยกำรที่ มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ัท ซึ่ ง หมำยรวมถึ ง คู่ สมรสและบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภำวะ เมื่ อ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติ
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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 in part 2 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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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันที่ซ้ื อ ขำย โอน หรื อรับโอน รวมทั้งห้ำมมิให้
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในเปิ ดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรื อบุคคลที่ ไม่มี
หน้ำที่เกี่ยวข้อง และซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ ต่อสำธำรณชน และหลัง
กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็ นกำรป้ องกันไม่ให้นำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ
 ระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดู แลและกำรควบคุ มภำยในทั้งในระดับบริ หำร และระดับ
ปฏิบตั ิงำนที่มีประสิ ทธิ ภำพ ทั้งนี้ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็ นกลไกสำคัญที่จะสร้ำงควำมมัน่ ใจต่อฝ่ ำยจัดกำรในกำร
ช่ วยลดควำมเสี่ ยงทำงธุ รกิ จ ช่ วยให้ก ำรดำเนิ น ธุ รกิ จเป็ นไปอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ โดยมี กำรจัด สรรทรั พยำกรอย่ำ ง
เหมำะสมและบรรลุเป้ ำหมำยตำมที่ ต้ งั ไว้ ช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครองทรั พย์สินไม่ให้รั่วไหล สู ญ หำยหรื อจำกกำรทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องน่ ำเชื่ อถือ ช่วยให้บุคลำกรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบี ยบ
ข้อ บัง คับที่ เ กี่ ย วข้อ งและช่ ว ยคุ ม้ ครองเงิ น ลงทุ น ของผูถ้ ื อ หุ ้น ดัง นั้น บริ ษ ัทจึ ง ได้กำหนดภำระหน้ำ ที่ อ ำนำจกำร
ดำเนิ นกำรของผูป้ ฏิ บตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรในเรื่ องต่ำงๆ ไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำมควบคุม และประเมินผลออกจำก
กัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำม
มีประสิ ทธิภำพของระบบควบคุมภำยในที่ฝ่ำยบริ หำรจัดให้มีข้ ึน รวมทั้งได้จดั ทำและทบทวนระบบกำรควบคุม ทั้งด้ำน
กำรดำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน ตลอดจน
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง และยังให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็ นผูต้ รวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของบริ ษทั เพื่อทำ
หน้ำที่ ตรวจสอบระบบกำรควบคุ มภำยในของบริ ษทั เพื่อให้มน่ั ใจว่ำบริ ษทั มี ระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ เพีย งพอ
เหมำะสม โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระ สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่ ง
หน่วยงำนตรวจสอบจะทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี โดยพิจำรณำตำมปั จจัยเสี่ ยง ซึ่งจะเน้นควำมเสี่ ยงสำคัญต่ำงๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อบริ ษทั และควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิ น คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำสอบทำน และ
อนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบประจำปี ดังกล่ำว เมื่อหน่วยงำนตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิงำนตำมแผนกำรตรวจสอบที่กำหนดไว้
เสร็ จสิ้นแล้ว จะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นรำยไตรมำส
ทั้งนี้ บริ ษทั มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ควำมมัน่ ใจว่ำระบบที่ วำงไว้สำมำรถดำเนิ นไปได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 11 ระบบควบคุมภำยใน)
 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 26 กุ ม ภำพัน ธ์ 2557 ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง ให้ มี
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยบริ ห ำรควำมเสี่ ยงในภำพรวมทั้ง องค์ก ร
ประเมินควำมเสี่ ยงและบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทำงในกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้และมีหน้ำที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยก่อนจะจัดตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขึ้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่ งควำมเสี่ ยงในกำรบริ หำรงำนอยูใ่ นระดับที่สำมำรถ
ยอมรับได้
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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 2018, attendance are shown no.8.8 remuneration of the board of directors and executives.
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ทั้งนี้นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง จัดทำขึ้นเพื่อจัดกำรควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สำมำรถยอมรับได้ เพื่อให้กำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภำพและเป็ นไปตำมนโยบำยที่ ได้กำหนดไว้ โดยมีหลักกำรกำหนดว่ำ หำกมีควำมเสี่ ยงใดที่จะเป็ น
อุปสรรค ต่อกำรดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมแผนที่กำหนดแล้ว บริ ษทั จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
เหล่ำนี้ พร้อมกับส่งเสริ มและกระตุน้ ให้ทุกคนสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนที่ตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมเสี่ ยง ทำควำม
เข้ำใจสำเหตุของควำมเสี่ ยง และดำเนิ นกำรแก้ไข อำทิ กำรปรับปรุ งขั้นตอนในกำรดำเนิ นงำน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนกำรใช้เครื่ องมือเพื่อช่วยในกำรป้ องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ป้ องกันและลดควำมสู ญเสี ยที่อำจจะเกิดขึ้น และในทำงกลับกัน กำรดำเนิ นกำรอย่ำงเป็ นระบบดังกล่ำวข้ำงต้น จะส่ งผลให้
บริ ษทั สำมำรถได้รับประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็ นประจำทุก 3 เดือน และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำม
ควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระที่ชดั เจน และมีกำรนำส่ งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุ มล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลในเรื่ องต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอก่อนกำรประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจำเป็ น
เร่ งด่วน และมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและ
สำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือนเพื่อให้
คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันต่อเหตุกำรณ์
ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรเป็ นผูร้ ่ วมกันกำหนดวำระกำรประชุมและ
พิจำรณำเรื่ องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่ องต่ำงๆ
เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็ นวำระกำรประชุมได้
ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมคิ ด เห็ น ได้อ ย่ำ งอิ สระ โดยในบำงวำระอำจมี ผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู ง เข้ำ ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยเพื่ อ ให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรง เพื่อให้สำมำรถ
นำไปปฏิบตั ิอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ทั้งนี้ ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้ำงมำก โดยให้
กรรมกำรคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมกำรที่ มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้ำร่ วมประชุมและ / หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
กรรมกำรทุกคนมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุม และเอกสำรสำคัญอื่นๆ และหำกกรรมกำร
อิสระหรื อกรรมกำรตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมกำรอื่นๆและฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ต้องดำเนิ นกำรตอบข้อสงสัย
ดังกล่ำวอย่ำงรวดเร็ วและครบถ้วนเท่ำที่จะเป็ นไปได้
ในกรณี ที่กรรมกำรไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนุกำรบริ ษทั บันทึกข้อคัดค้ำนไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม หรื อยืน่ หนังสื อแสดงกำรคัดค้ำนต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั ได้
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั แต่ละครั้ งเลขำนุ กำรบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมกำรประชุ มด้วย โดยเป็ นผูบ้ ันทึ ก
รำยงำนกำรประชุม และจัดส่ งให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำลงลำยมือชื่ อรับรองควำมถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในกำรประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกใน
กำรสื บค้นอ้ำงอิง โดยปกติคณะกรรมกำรบริ ษทั จะเข้ำร่ วมกำรประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็ น ซึ่ งจะแจ้ง
เป็ นกำรล่วงหน้ำก่ อนกำรประชุ ม นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นนโยบำยให้กรรมกำรที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรมี
โอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ นเพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยูใ่ นควำมสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ำยบริ หำรร่ วมด้วย และแจ้ง ให้กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรทรำบถึ งผลกำรประชุ ม ทั้งนี้ กำรเข้ำร่ วมประชุ มของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่ละท่ำนสำหรับปี 2561 ปรำกฎในส่วน 8.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
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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 2018 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. Recruitment and Compensation Committee
3. Risk Management Committee
4. Executive 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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 ค่ำตอบแทน
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรในระดับที่เหมำะสม โดยคำนึ งถึงผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั และควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรแต่ละคน โดยอยูใ่ นรู ปของค่ำตอบแทนกรรมกำร และ/หรื อ เงินเดือน และ โบนัส
ค่ าตอบแทนกรรมการ และค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย
ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ ำปี 2561 ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรำยละเอี ย ดของค่ ำ ตอบแทนและเงื่ อ นไขกำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนปรำกฎในส่ ว น 8.8
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ าตอบแทนกรรมการผู้อานวยการและผู้บริ หาร
บริ ษทั ใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม โดยเป็ นอัตรำที่
แข่งได้ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกัน เพื่อที่ จะดูแลและรักษำผูบ้ ริ หำรที่ มีคุณภำพไว้ ผูบ้ ริ หำรที่ ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบเพิม่ ขึ้นจะได้รับค่ำตอบแทนเพิม่ ขึ้นตำมที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิม่ มำกขึ้น
 กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึ กอบรมและกำรให้ควำมรู ้แก่กรรมกำร
ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริ หำร เป็ นต้น เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง และในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรื อกรรมกำรใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้มี
เอกสำรและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้มีกำรแนะนำลักษณะธุรกิ จ
และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมกำรใหม่
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีคณะอนุ กรรมกำร จำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้ำที่ แบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำร
บริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. คณะกรรมกำรสรรหำ และค่ำตอบแทน
3. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
4. คณะกรรมกำรบริ หำร
ทั้งนี้คณะอนุกรรมกำรทั้ง 4 คณะ จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่เฉพำะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
พิจ ำรณำหรื อ รั บ ทรำบ ซึ่ ง คณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ยดัง กล่ ำ วมี สิท ธิ ห น้ำ ที่ ต ำมที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ใ นอ ำนำจหน้ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8 เรื่ องโครงสร้ำงกำรจัดกำร)
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9.3 Selection of Directors and Executives
• Board of Directors and President
In 2018 the Company has no Nomination and Remuneration Committee. In the selection of
qualified persons to take office as directors or executives as follow:1. Shareholders and / or major shareholder of each group. Qualified according to the relevant
committee of independent directors and executive officers of the Company jointly nominate a
qualified, experienced and will consider the potential importance to the skills. Experience is
essential to the business of the company.
2. Shareholders of the Company Nominate to the Nominating Committee For election as directors of
the company. The company is scheduled to report to the shareholders for at least 3 months before
the end of the period.
3. Database of the Institute of Directors of Thailand.
4. The external consultants.
The directors who have been nominated. The Nominating Committee will consider the following;
1) Have qualifications in accordance with the Public Limited Companies Act, the Securities and
Exchange Act, regulations of the Securities and Exchange Commission and SET, and the
Company’s corporate governance policies;.
2) Have knowledge, expertise, and experience in various fields that will benefit and add value to
the Company’s operations.
3) Have characteristics that will support and promote the corporate governance in order to add
value to the Company; perform duties with accountability, care and loyalty and fully
committed to the work.
The selection and appointment of directors shall be in accordance with the Articles of Association of the
Company. The appointed directors must be endorsed by the meeting of the shareholders. The resolution of the meeting
shall be made by majority votes of the shareholders who are present and have voting right which Articles of
association as follows;
1. The Board of Directors is composed of not less than five directors appointed by the meeting of the
shareholders. Not less than half of the total directors shall have residence in the Kingdom.
2. The meeting of the shareholders shall elect directors according to the following criteria and methods:
(1) Each shareholder has the number of votes equal to the number of shares held;
(2) Each shareholder may use his or her votes to elect one or more directors. If many directors are to
be elected, he or she must use all of his or her votes. He or she may not divide his or her votes
among more than one candidate at any one time.
(3) Candidates with the greatest number of votes and all runners up are elected directors, based on the
number of directors needed at that time. In the event that the last director position to be filled is met
with more than one qualified candidate winning equal numbers of votes, the Chairman of the
meeting is the final arbiter.
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อานวยการ
ในปี 2561 บริ ษทั มีคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน ในกำรคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมเข้ำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั โดย
1. ให้ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่และ/หรื อตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิตำมสำยงำนที่
เกี่ ยวข้อง กรรมกำร กรรมกำรอิสระและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ร่ วมกันเสนอรำยชื่ อบุคคลที่ มีคุณวุฒิ
ประสบกำรณ์ ศักยภำพ โดยจะพิจำรณำให้ควำมสำคัญต่อผูม้ ีทกั ษะ ประสบกำรณ์ที่มีควำมจำเป็ นต่อ
กำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั
2. ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เสนอชื่อบุคคล ต่อคณะกรรมกำรสรรหำ เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของ
บริ ษทั โดยบริ ษทั จะมีกำหนดเวลำแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทรำบไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือนก่อนวันสิ้นงวดบัญชี
3. ฐำนข้อมูลกรรมกำรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
4. บริ ษทั ที่ปรึ กษำภำยนอก
ทั้งนี้กรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ คณะกรรมกำรสรรหำจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรั พย์ กฎของคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พ ย์ กฎของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
2) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ที่จะเป็ นประโยชน์
และเพิ่มมูลค่ำให้แก่บริ ษทั
3) มีคุณลักษณะที่ สนับสนุ นและส่ งเสริ มกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิ จกำร เพื่อสร้ำงคุ ณค่ำ
ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ด้ ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมระมั ด ระวัง และควำมซื่ อ สั ต ย์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่
กำรเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นไปตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และกรรมกำรที่ ได้รับกำร
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น มติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนโดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คณะกรรมกำรของบริ ษทั มี จ ำนวนไม่ น้อ ยกว่ำ 5 คน ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง และ
กรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำจำนวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ื อหุ ้น แต่ ละคนจะต้อ งใช้ค ะแนนเสี ยงที่ มี อ ยู่เ ลื อ กตั้ง บุ ค คลคนเดี ยวหรื อ หลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ด
มำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร เท่ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
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3. At each annual general meeting of shareholders, one-third of the total directors are due to vacate the
office. If the number of directors cannot be divided by three, the closest number to one-third shall apply.
The method for vacating directors from office in the first and second year after the Company’s
registration is by drawing lots. In the following years, the directors who are in office the longest shall
retire. The retiring directors may be re-elected as the directors for another term.
4. Any director desiring to resign shall submit his/her resignation letter to the Company. The resignation
shall take effect on the date of submission.
The director who resigned under paragraph one may inform the Registrar under the law on public
company of his/her resignation.
5. In the case where the directors retire due to reasons other than a retirement by rotation, the Board may
select and propose names of qualified persons not having prohibited qualifications according to the law
on public company limited and the securities and exchange law as a replacement at the next Board
meeting. Except when the remaining terms of the directors are less than two months, the person
appointed as replacing director may take office for the remaining period of the director he replaces.
The Board’s resolution under paragraph one must consist of votes made by not less than threefourths of the existing directors.
6. The annual general meeting of shareholders has the right to terminate directorship of any director before
his completion of term of service by not less than three-fourths votes of the shareholders who attend the
meeting in person and have the rights to vote, and hold total shares of not less than half of the shares held
by the shareholders who are present at the meeting and have the rights to vote.
• Independent director
At least one-third of the members of the Board of Directors shall be independent directors. The Board of
Directors or the meeting of shareholders (as the case may be) shall appoint independent directors as members of the
Board of Directors. The Company has the policy to appoint at least one-third of the members of the Board of Directors
from independent directors and there shall be three independent directors sitting in the Board.
The criteria and procedures for appointing independent directors are according to the criteria and procedures
for appointing the Board of Directors. General qualifications of the persons nominated as independent director shall be
considered from qualifications and prohibitive characteristics as prescribed in the Public Limited Companies Act and
the Securities and Exchange Act, including relevant notifications, rules and/or regulations. The independent directors
must hold education degree, expertise, working experience and other suitable qualifications for consideration and
appointment by the meeting of the shareholders. In the case that any independent director has vacated the office before
his completion of term of service, the Board of Directors may appoint qualified independent director in replacement.
The person appointed as replacing director may take office for the remaining period of the director he replaces.
The Board of Directors set out qualifications of independent directors as follows;
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3. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งใน
สำมโดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็ นสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้
จับสลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อก
จำกตำแหน่ง กรรมกำรผูอ้ อกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำ
ออกไปถึงบริ ษทั
กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัดทรำบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจ
เลื อกบุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบัญญัติบริ ษ ัท
มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดื อน บุคคลซึ่ งเข้ำ
เป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
 กรรมการอิสระ
บริ ษทั กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมกำรอิสระ เข้ำร่ วมใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ
และมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริ ษทั โดยคุณสมบัติ
ของผูท้ ี่จะมำทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน และควำมเหมำะสมอื่ นๆ ประกอบกัน เพื่อน ำเสนอต่อ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
พิจำรณำแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจำกตำแหน่ ง
ก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่ มีคุณสมบัติตำมที่ กำหนดข้ำงต้นเข้ำมำ
ดำรงตำแหน่ งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ ำวำระที่ ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมกำรอิสระที่ตนแทน
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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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ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ัทได้กำหนดคุ ณสมบัติของกรรมกำรอิ สระ ของบริ ษทั มี ข ้อกำหนดเท่ ำกับ
ข้อก ำหนดขั้นต่ ำของสำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้น
แต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวัน
ได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่
ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกิ นกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่ มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้ำงหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง
พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ รับเงินเดื อนประจำ หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำร
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
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Independent directors shall examine and declare their independency at least once a year, which will be
attached to the Directors Profile Report at year-end in line with the submission of Annual Disclosure Statement Form
(Form 56-1) and the Annual Report of the Company.
• Audit Committee Members
The Board of Directors or the shareholders’ meeting (as the case may be) shall appoint at least three
members of the Audit Committee to perform the duties of the Company’s Audit Committee. Each member must be an
independent director and not be a director assigned by the Board of Directors to make decisions in business operations
of the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder, or person with controlling power of the Company.
He/she shall not be a director of the Company, parent company, subsidiaries and subsidiaries of the same level in
particular a listed company. Members of the Audit Committee must be qualified in accordance with the law on
securities and exchange including notifications, rules and/or regulations of the SET that set out qualifications and
scope of work of the Audit Committee.
There shall be at least one member of the Audit Committee who has knowledge and experience in accounting
and/or finance in order to review and judge the reliability of the financial statements and the ability to perform other
duties as member of the Audit Committee. Mr. Sompote Wallayasewi is knowledgeable and experienced enough to
review the credibility of the financial statements.
• President
The Board of Directors is empowered to select a President. Appointment of the President must be approved
by the Board. The President is empowered to recruit and appoint persons who possess knowledge, ability and
experience relevant to the business as the Company’s employees. However, an appointment of the chief or responsible
person for internal audit and control must receive prior endorsement from the Audit Committee.
• Executives
The Company has the policy to select its executives from persons who possess knowledge, ability and
experience relevant to the business. Selection shall be in accordance with the human resource management regulation.
Approval must be sought from the Board of Directors/or the Board’s authorized persons.
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ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติควำมเป็ นอิสระของตนเอง อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดยจะแจ้งพร้ อมกับกำรรำยงำนข้อมูลประวัติกรรมกำร ณ สิ้ นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย
3 ท่ ำน เพื่อทำหน้ำที่ ในกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั กรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำยต้องเป็ น
กรรมกำรอิสระ และต้องไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำร
ดำเนินกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลำดับ
เดี ย วกัน เฉพำะที่ เป็ นบริ ษ ัทจดทะเบี ยน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมี คุ ณสมบัติต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ย
หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบี ยบของตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยที่กำหนดว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ต้องเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมเข้ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำร
บัญชีหรื อกำรเงิ นที่เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมถึงกำรทำ
หน้ำที่อื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได้ โดยนำยสมโภชน์ วัยละเสวี เป็ นผูม้ ีประสบกำรณ์ทำงำนทำงด้ำน
กำรเงิน มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
 กรรมการผู้อานวยการ
คณะกรรมกำรสรรหำมีนโยบำยที่จะสรรหำบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท โดยกำรแต่ง ตั้งกรรมกำรอำนวยกำรต้อ งได้รับ อนุ ม ัติ จำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรได้รับ มอบหมำยให้เป็ นผูบ้ รรจุ และแต่ง ตั้งบุ ค คลที่ มี ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริ ษทั เข้ำเป็ นพนักงำนในระดับต่ำงๆ ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งหัวหน้ำหรื อผูร้ ับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 ผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะสรรหำผูบ้ ริ หำรโดยคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินกำรคัดเลือกตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลและจะต้องได้รับ
กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั /หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
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9.4 Supervision of subsidiary and affiliate companies
On December 31, 2018, APCS has 6 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.
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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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 6 แห่ ง โดยเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศ มีกรรมกำรผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
จำนวน 4 ท่ำน เข้ำไปร่ วมบริ หำรงำน
ทั้งนี้บริ ษทั มีนโยบำยในกำรบริ หำรงำน ตลอดจนกำรส่งตัวแทนเข้ำร่ วมเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น และ
เข้ำ ร่ ว มประชุ ม ในฐำนะผูถ้ ื อ หุ ้น โดยผูแ้ ทนของบริ ษ ัท มี ห น้ำ ที่ อ อกเสี ย งในที่ ประชุ ม ตำมแนวทำง หรื อ ทิ ศ ทำงที่
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำไว้
9.5 การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีระเบี ยบ ข้อบังคับ ให้กรรมกำร และผูบ้ ริ หำร พนักงำนและลูกจ้ำงต้องรักษำควำมลับและ/หรื อข้ อมูล
ภำยในของบริ ษทั ไม่นำควำมลับและ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อม และไม่วำ่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม รวมทั้งต้องไม่ทำกำร
ซื้อขำย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ควำมลับ และ/หรื อข้อมูลภำยใน และ/หรื อเข้ำทำนิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้
ควำมลับ และ/หรื อ ข้อ มู ล ภำยในของบริ ษ ัท อันก่ อ ให้เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อบริ ษ ัท ไม่ว่ำ โดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม
นอกจำกนี้ กรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำร พนัก งำนและลู ก จ้ำ งซึ่ ง อยู่ใ นหน่ ว ยงำนที่ ไ ด้รับ ข้อ มู ลภำยในของบริ ษ ัท ต้องไม่ ใ ช้
ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวก่อนเปิ ดเผยสู่ สำธำรณชน และห้ำมบุคคลที่เกี่ ยวข้องทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ภำยใน 1 เดือนก่อนมีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี ทั้งนี้ขอ้ บังคับดังกล่ำวให้รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและลูกจ้ำงของบริ ษทั ด้วย
นอกจำกนี้บริ ษทั ได้แจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรเข้ำใจในภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะในบริ ษทั ตลอดจนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อหลักทรั พย์ดังกล่ำวต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริ ษทั ได้กำหนดโทษทำงวินยั สำหรับผูแ้ สวงหำผลประโยชน์จำกกำรนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้ หรื อ
นำไปเปิ ดเผยจนอำจทำให้บริ ษทั ได้รับควำมเสี ยหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ
กำรตักเตือนเป็ นหนังสื อ กำรภำคทัณฑ์ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
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9.6 Auditor's remuneration for the 2016 - 2018

Year

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

2016

2017

1,010,000

1,080,000

80,000

30,000

1,090,000

1,110,000

2018
Paid in
2018
907,200

Paid in
2019
226,800

-

30,000

907,200

256,800

In 2018, 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 two 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 2018, there was no complaint about violation against the Code of Conduct to the Audit Committee.
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559-2561
งวดบัญชี
รายละเอียด
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
2. ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
-ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รวม

ปี 2559

ปี 2560

1,010,000

1,080,000

ปี 2561
จ่ ายในปี
จ่ ายในปี
2561
2562
907,200
226,800

80,000
1,090,000

30,000
1,110,000

907,200

30,000
256,800

ผูส้ อบบัญชี ปี 2561 ของบริ ษ ัท คื อ นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 3759 ของ บริ ษ ัท
กริ นทร์ ออดิท จากัด โดยนำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มำเป็ นระยะเวลำ 2 ปี
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี และบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
ของบริ ษทั * และบริ ษทั ย่อยไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
*

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสำนักงำนสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สงั กัด ให้รวมถึง
1). คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปกำระของผูส้ อบบัญชี
2). กิจกำรที่มีอำนำจควบคุมสำนักงำนสอบบัญชี กิจกำรที่ถูกควบคุมโดยสำนักงำนสอบบัญชี และกิ จกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับ
สำนักงำนสอบบัญชี ไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อม
3). กิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้อิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญของสำนักงำนสอบบัญชี
4). หุ้นส่วนหรื อเทียบเท่ำของสำนักงำนสอบบัญชี
5). คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงอยูใ่ นอุปกำระของบุคคลตำมข้อ 4)
6). กิจกำรที่ผสู้ อบบัญชี บุคคลตำม 1) 4) หรื อ 5) มีอำนำจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่นๆ
 จรรยำบรรณธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ยึดมัน่ กำรดำเนิ นธุ รกิ จที่ ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยมีนโยบำยที่ จะกำหนดจรรยำบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นำมำใช้และเผยแพร่ ให้แก่พนักงำนเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิ เพื่อ
แสดงเจตนำรมณ์ในกำรที่จะดำเนิ นธุรกิจอย่ำงโปร่ งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย คำนึ งถึงสังคม
และสิ่ งแวดล้อม โดยผ่ำนกำรอบรม และกำรสื่ อสำรภำยในองค์กรในรู ปแบบต่ำงๆ โดยที่จรรยำบรรณดังกล่ำวจะสะท้อน
ให้เห็ นถึ งค่ำนิ ยม และแนวทำงปฏิ บัติงำน ที่ พนักงำนทุ กคนพึงปฏิ บัติตน และปฏิ บัติงำนตำมกรอบจรรยำบรรณที่
กำหนดไว้ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรเคำรพและปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กำรมีส่วนได้เสี ยและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กำรใช้ขอ้ มูลภำยในและกำรรักษำข้อมูลอันเป็ นควำมลับ ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรรับและกำรให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทำงปั ญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่ อสำร สิ ทธิ และควำม
เป็ นกลำงทำงกำรเมือง กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน และควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย และช่องทำงกำรร้องเรี ยนกำรพบ
เห็นผูก้ ระทำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ โดยบริ ษทั ได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบตั ิอย่ำง
เคร่ งครัด รวมถึงให้มีกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงดังกล่ำว (สำมำรถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asiaprecision.com)
โดยในปี 2561ไม่มีผรู ้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับกระทำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริ ษทั ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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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 25 years based on the corporate motto “Aiming at creating good citizens and gratitude to their homeland”. Such
determination is not only an idea, wish, or requirement of the Company, but also includes implantation of “goodness”
to all personal. The 5 required qualifications of good persons, then, has been determined; comprised of discipline,
unity, sacrifice, moral and gratitude. They have been implemented among the owner, management, and employees by
conducting many activities during working hours and overtime to optimize time value and budget. In addition to build
up good persons pursuant to the Company’s determination, these activities can also support society simultaneously.
According to the Company’s code of conduct, the missions are determined as follows;
1. Determination of Business Operation
1.1 Trust in goodness of people as their quality
The Company is aware that all employees are valuable resource with high competency and goodness for
society. Thus the Company focuses on integral human resource development according to the Royal speech of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand and the corporate motto
“Aiming at creating good citizens and gratitude to their homeland”.
The Company is committed not to be only an organization
where requires for economic benefits and living but also a value and efficient organization to support Thailand’s
wealth and happiness.
The Company focuses on human resource development under the belief that “efficient performance comes
from the employees who are happy and have high royalty to the Company”. Thus, it attempts to create employees’
awareness on level up their skills for successfulness in career path, including taking care of health, safety,
environment, and development of work life quality continuously.
If the most of organizations nationwide concern in implanting and supporting of people’s goodness, they can
invest only sincerity and best wish to get invaluable benefits for society and organization.
1.2 Sustainable development to step up to the world class
The Company is committed to develop itself along with society to grow up sustainably. We plan to learn for
development of human resource management and development system by enhancing organization’s strength,
including development of society and community in dynamic trend and technology by sharing knowledge and
technology with them.
1.3 Engagement in code of conduct
The Company shall treat all stakeholders fairly and equitably by respecting on human rights and benefits of
all stakeholders without selective action, including enhancing all employees to engage in goodness for benefits of
society and the nation.
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
กว่า 25 ปี ที่บริ ษทั ได้ดาเนินกิจการมุ่งสู่กาไรอันแท้จริ ง หรื อคุณค่าแท้จริ ง ด้วยการประกาศปณิ ธานหลักที่ใช้ใน
การดาเนิ นงาน คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิ น" เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดอีกประการหนึ่ งขององค์กร โดยปณิ ธานของ
บริ ษทั ดังกล่าว มิได้เป็ นเพียงความคิด ความปรารถนา หรื อการเรี ยกร้องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะเดี ยวกัน ได้พยายาม
ปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ให้กบั บุคลากรด้วยการร่ วมกันกาหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี"
อัน
ประกอบด้วย วินัย สามัคคี เสี ยสละ คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิ บตั ิร่วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการ ที มผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณที่มีให้เกิด
ประโยชน์อย่างสู งสุ ด โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้ นอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มในด้านบุคลากรให้เป็ นคนดีตามปณิ ธาน
ของบริ ษทั ที่ ต้ งั ไว้แล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มในด้านการช่ วยเหลือสังคมไปพร้ อมกันโดยตำมจรรยำบรรณทำงธุ รกิ จของ
บริ ษทั ได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
1. ปณิธานในการดาเนินธุรกิจ
1.1 เชื่ อมัน่ ในคุณค่ าของความดีงาม ซึ่งเป็ นคุณภาพของคน
บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าพนักงานทุกคน เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิง่ มีความสามารถและเป็ นคนดีของสังคม โดยบริ ษทั
มุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามปณิ ธานสู งสุ ด
ของบริ ษทั คือ "มุ่งสร้ างคนดี แทนคุณแผ่ นดิน"
บริ ษทั มุ่งที่จะเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริ มสร้างประเทศชาติให้มีความมัง่ คัง่ และเป็ น
สุขอย่างแท้จริ ง มากกว่าเป็ นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกาไรเท่านั้น
บริ ษทั จึ งมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยเชื่ อว่า "ผลงานที่ ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ ทางานอย่างมี
ความสุ ขและมีความภักดี ต่อองค์กรอย่างจริ งใจ" สิ่ งเหล่านี้ มาจากการดู แลให้บุคลากรมีกาลังใจมีความตื่นตัวในการ
ยกระดับทักษะวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ ใจสุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง
หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่ วมกันปลูกฝั ง ส่ งเสริ มบุ คลากรให้ต้ งั อยู่ในความดี และ
ประพฤติปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ อง การส่ งเสริ มดังกล่าวแทบจะไม่ตอ้ งลงทุนเป็ นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริ งใจ
และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้
1.2 พัฒนาอย่ างยัง่ ยืนเพื่อก้ าวสู่ ระดับโลก
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาตนเอง ร่ วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยการเรี ยนรู ้ที่จะปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และร่ วมกับการมี ส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริ มองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ เทคโนโลยีให้กบั สังคมและชุมชน
1.3 การปฏิบัตโิ ดยยึดมัน่ ในหลักจริยธรรม
บริ ษ ัทจะปฏิ บัติต่อ ผูม้ ี ส่ว นได้เสี ยอย่า งเท่ าเที ย มกัน โดยยึด หลักในการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน และค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทั้งส่ งเสริ มพนักงานให้ยึดมัน่ ในความดีงามเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ
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1.4 Transparency and verifiability
The Company’s business is operated based on integrity and fairness with efficient and verifiable management
system under international standard, including the systems of risk management, environmental management, work-life
quality and safety management. All processes will be done transparently and verifiably at any time.
10.2 Social and Environment Contribution Activities
The Company uses the above determination as a framework for conducting social responsibility activity.
The following activities were done in 2017.
1. Fair Operating Practices
The Company engages in taking carefulness on operation, management, and action based on the concept of
fairness, code of conduct, discipline, unity, sacrifice, moral and gratitude. Thus, it encourages the employees to have
integrity and reliability on others during performing work. The guidelines are set fairly for the employees in all levels
to perform accordingly and present in the code of conduct in the topic of fair operation. For more details, please visit
our website at www.asiaprecision.com.
The Company determines the code of conducts for the Company, the Chairman of Executive Committee, the
Executive Committee, and the management, including the employees’ practices based on the business ethics. In the
past, the Company has never subjected to any case caused by lack of business ethics.
2. Anti-Corruption
The Company gives importance to and is aware of any troubles caused by corruption. The Board of
Directors, thus, has conducted the anti-corruption policy according to the resolution of the Company’s Board of
Directors’ Meeting No. 5/2013 dated November 13, 2013. and revised that anti-corruption policy at least once a year
so that APCS and its subsidiaries may have the same understanding and practices, as well as announced common
intention of anti-corruption in all types. The anti-corruption policy can be summarized as follows;
• Anti-corruption policy
The Company’s directors, management, officers, and employees as well as middlemen, agents,
advisors or sub-contractors are prohibited from performing any actions that are related to dishonesty and/or corruption
in all types for either direct or indirect benefits of themselves, their family, their friends, and any related persons;
whether they are in the capacity of a receiver, provider, or persons who offer a bribery, both cash or non-cash, to
public authorities or private organizations, with which the Company contacts or has business. In addition, the
Company is committed to strictly complying with the anti-corruption policy.
• Notification of clue or corruption can be done through various channels as follows;
- The Audit Committee’s e-mail address: audit_committee@asiaprecision.com; or
- The Company’s website www.asiaprecision.com (“receipt of complaints” tab)
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1.4 มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั จะเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเป็ นธรรม มีการจัดระบบการบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
และตรวจสอบได้ โดยการบริ หารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริ หารจัดการความเสี่ ยง ระบบการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ระบบการบริ หารจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานและความปลอดภัย โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการทุกขั้นตอน
ด้วยความโปร่ งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
10.2 การดาเนินงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
ปณิ ธำนในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จตำมที่ ก ล่ำ วมำนั้น เป็ นกรอบที่ บ ริ ษทั ใช้เ ป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ น เรื่ อ งควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปี 2561 บริ ษทั ได้ส่งเสริ มเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสังคมในหลำยด้ำน ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ดงั นี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการระมัดระวังการดาเนิ นงาน บริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิบนพื้นฐานของความ
เป็ นธรรมโดย ยึดหลักจริ ยธรรม ที่พึงยึดมัน่ วินัย สามัคคี เสี ยสละ คุณธรรม กตัญญู โดยส่ งเสริ มให้พนักงานมีความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้บริ ษทั ได้วางแนวทางการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมเพื่อให้พนักงานทุก
คนทุ กระดับยึดถื อปฏิ บัติร่วมกัน โดยได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ (Code of Conduct) ในเรื่ องของการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม ทั้งนี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asiaprecision.com
โดยตามจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ได้ก าหนดถึ ง จรรยาบรรณของบริ ษัท จรรยาบรรณของประธานและ
กรรมการบริ หาร จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร การปฏิ บตั ิตนของพนักงาน ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษทั ไม่เคยมีคดี
ฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ขาดความเป็ นธรรมแต่อย่ำงใด
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ได้เห็ นควำมสำคัญ และตระหนักถึงปั ญหำที่ เกิ ดจำกกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ งได้
กำหนดนโยบำยต่อกำรทุจริ ตคอร์รัปชันขึ้น ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน
2556 และได้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริ ษทั และ บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั มีควำมเข้ำใจ และมีแนวปฏิ บตั ิเดียวกัน รวมถึงได้ร่วมกันประกำศเจตนำรมณ์ที่จะต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันทุก
รู ปแบบ ซึ่งสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
 นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ต
ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำง รวมถึงตัวกลำง ตัวแทน ที่ปรึ กษำ หรื อผูท้ ี่รับทำงำน
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั กระทำกำรอันใดที่เป็ นกำรเกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ต คอร์รัปชันทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทำงตรง หรื อ
ทำงอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่ น และคนรู ้จกั ไม่วำ่ ตนจะอยูใ่ นฐำนะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่เป็ นตัว
เงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงำนของรัฐ หรื อหน่วยงำนเอกชน ที่บริ ษทั ได้ดำเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตอย่ำงเคร่ งครัด
 ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส หรื อร้องเรี ยนกำรทุจริ ต
- อีเมล์ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรื อ
- เว็บไซต์ของบริ ษทั www.asiaprecision.com (หัวข้อ แจ้งเบำะแส)
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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 2018, 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) and certified as a member of CAC on November 5, 2019. This is a project 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.
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;
1. The Company shall protect personal data that are in possession or under preservation of the Company;
2. Disclosure or transferring of employees’ personal data publicly can be done only after receipt the employee’s
approval;
3. 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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 มำตรกำรคุม้ ครอง และรักษำควำมลับ
บริ ษทั จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษำข้อมูลของผู ้
ร้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ โดยจะจำกัดเฉพำะผูท้ ี่ มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรดำเนิ นกำรตรวจสอบเรื่ อง
ร้องเรี ยนเท่ำนั้น ทั้งนี้ผมู ้ ีหน้ำที่รับผิดชอบเรื่ องที่ร้องเรี ยน ต้องไม่ใช่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น
ทั้งนี้บริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ต ไว้บนช่องทำงกำรสื่ อสำร อำทิเช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ป้ ำยติด
ประกำศของบริ ษทั โดยในปี 2561ไม่มีเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ ยวกับกำรกระทำอันทุจริ ต หรื อกำรกระทำอันใดที่ ส่งผลเสี ยต่อ
บริ ษทั มำยังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asiaprecision.com
นอกจำกนั้นในปี 2558 บริ ษทั ได้เข้ำร่ วมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชน ไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่ งเป็ นโครงกำรที่รัฐบำล
และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำบกำรทุจริ ตแห่ งชำติ (ป.ป.ช.) ร่ วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอกำรค้ำไทย
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคมบริ ษทั จด
ทะเบียนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริ ษทั ยังได้เข้ำร่ วมประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ได้ตระหนักถึงกำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้บรรจุเรื่ องนี้ ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษทั โดยแบ่งเป็ นดังนี้
 ความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ถือว่าสิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคล ต้องได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้การเปิ ดเผย
หรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติพนักงาน ประวัติการทางาน ประวัติสุขภาพ หรื อข้อมูลส่ วนตัว
อื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิด
ทางวินยั เว้นแต่ได้กระทาตามหน้าที่โดยสุ จริ ต หรื อตามกฏหมาย หรื อเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. คุม้ ครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยูใ่ นความครอบครองหรื ออยูใ่ นการดูแลรักษาของบริ ษทั
2. การเปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่ สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูน้ ้ นั
3. จากัดการเปิ ดเผยและการใช้มูลส่วนตัวของพนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั นั้น
 การปฏิบัตทิ เี่ ท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิในความเป็ นมนุษย์เท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อผูเ้ กี่ยวข้องด้วยความเป็ นธรรม ไม่
เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรื อความแตกต่างไม่วา่ จะทางกาย หรื อจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใด โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานด้วยความดีความชอบ ต้องดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
3. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายหรื อจิตใจ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นที่นาไปสู่ความขัดแย้ง
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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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4. ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการกดขี่ ข่มเหง และการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมเมื่อได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรม มีช่องทางการสื่ อสาร หรื อการให้คาปรึ กษา เพื่อทาความเข้าใจเมื่อเกิดการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม
5. ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 การดาเนินงานด้ านการเมือง
บริ ษทั วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาใดๆอันเป็ นการฝักใฝ่ หรื อสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรื อ
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่มีอานาจทางการเมือง
บริ ษทั ตระหนักถึงความเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพในการใช้สิทธิ ทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสี ยง
เลือกตั้ง หรื อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่จากัดสิ ทธิ บังคับ หรื อชี้นา โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. หลีกเลี่ยงการเข้าเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง หรื อตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรื อการเป็ น
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. หรื อไม่แสดง การกระทาใดๆ ที่ทาให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจว่า บริ ษทั เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรื อฝักใฝ่ ทางการเมือง หรื อพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทางานหรื อในเวลางานอันอาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางความคิด
3. ระวังในการรับเงิน หรื อประกอบธุรกิจร่ วมกับนักการเมืองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กับนักการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแต่งกายด้วยเครื่ องแบบพนักงาน
หรื อแต่งกายในลักษณะที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
พนักงานบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรื อพรรคการเมืองใดๆ
นอกจากนั้นการดาเนินงานทางด้านการเมืองตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจแล้ว ในเรื่ องนี้ ยงั ถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ได้กาหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไว้ดงั นี้
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรให้เงิน ทรัพย์สิน สิ ทธิ ประโยชน์อื่นใด หรื อสถำนที่ เพื่ออำนวยควำม
สะดวก (สถำนที่พกั สถำนที่รับรอง สถำนที่ประชุม สถำนที่ชุมนุม) แก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทำงกำรเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบำย กำรกระทำอันมิควร หรื อกำรกระทำใดที่ขดั ต่อกฎหมำย รัฐธรรมนูญ ซึ่ งส่ งผลเสี ย
ต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมแตกแยกในสังคม ไม่วำ่ จะโดยทำงตรง หรื อโดยทำงอ้อม
และตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำง
รวมถึงตัวกลำง ตัวแทน ที่ปรึ กษำ หรื อผูท้ ี่รับทำงำนให้กบั กลุ่มบริ ษทั ดังนี้
"7 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่ จะโดยทางตรง หรื อทางอ้อม
ดังนั้นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ต้อง
ไม่กระทาการอันใดที่ เกี่ ยวข้องกับการเมื องภายในกลุ่มบริ ษทั และไม่ใช้ทรั พยากรใดของกลุ่มบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั เป็ นองค์กรที่ ยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตย (ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั มีข้ นั ตอนตามระเบียบที่กาหนด หากปฏิบตั ิไม่
เป็ นไปตามขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้)"
ดังนั้นบุคลำกรในองค์กรได้รับรู ้เกี่ยวกับมำตรกำรดำเนิ นงำนทำงกำรเมือง และกำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเมือง
ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของนโยบำยกำรต่ อ ต้ำ นทุ จ ริ ตอย่ ำ งชั ด เจน ทั้ง นี้ สำมำรถดู ร ำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็บ ไซต์
www.asiaprecision.com
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4. Fair treatment for labor
The Company is aware that all employees are valuable resource for business operation and driving business
to achieve the target. Thus the Company is committed to develop quality of life for employees, including provide
compensation and non-finance allowance fairly and equitable. Key concerns to perform fair treatment for labor are as
follows;
1. 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.
2. 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.
3. 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. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักดีวำ่ พนักงำนเป็ นทรัพยำกรสำคัญที่ทำให้กิจกำรสำมำรถดำรงต่อไป และเป็ นแรงขับเคลื่อนที่ช่วย
ให้กิจกำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนให้ดี รวมถึง
กำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรอื่น ที่นอกเหนื อจำกตัว เงินอย่ำงเป็ นธรรม และเท่ำเทียมกัน โดยกำรปฏิบตั ิต่อแรงงำน
บริ ษทั ได้คำนึงถึงเรื่ องสำคัญดังนี้
1. การเคารพสิทธิในการทางานตามหลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ได้จัดทำนโยบำยเกี่ ยวกับกำรเคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งได้บรรจุไว้ในจรรยำบรรณทำงธุ รกิ จ
(Code of Conduct) ของบริ ษทั และได้เผยแพร่ ตำมช่องทำงกำรสื่ อสำรต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนได้รับทรำบ นอกจำกนั้น
บริ ษทั ยังได้จดั ตั้ง "โครงกำรอยูด่ ี มีสุข" ขึ้น คณะกรรมกำรของโครงกำร เป็ นตัวแทนของพนักงำน ซึ่ งเกิดจำกกำรเลือกตั้ง
ของพนักงำนทุกคน โดยคณะกรรมกำรของโครงกำร ทำหน้ำที่ดงั นี้
1. ร่ วมหำรื อกับนำยจ้ำงเพื่อจัดสวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำง
2. ให้คำปรึ กษำหำรื อ และเสนอแนะควำมเห็นแก่นำยจ้ำงในกำรจัดสวัสดิกำรสำหรับลูกจ้ำง
3. ตรวจตรำ ควบคุม ดูแล กำรจัดสวัสดิกำรที่นำยจ้ำงจัดให้แก่ลูกจ้ำง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทำงในกำรจัดสวัสดิกำรที่เป็ นประโยชน์สำหรับลูกจ้ำงต่อคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรแรงงำน
ทั้งนี้คณะกรรมกำรโครงกำร มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 1 ปี
2. ให้ ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทางานของลูกจ้ าง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีระเบี ยบข้อบังคับเกี่ ยวกับกำรทำงำน โดยมีขอ้ ปฏิ บตั ิเป็ นไปตำมที่ พระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงำน พ.ศ.2541 กำหนด ซึ่งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน มีขอ้ ปฏิบตั ิอำทิ เช่น
 กำรจ้ำงและกำรบรรจุพนักงำน
 วันทำงำน เวลำทำงำนปกติ / วันหยุด และหลักเกณฑ์กำรหยุด
 กำรทำงำนล่วงเวลำ และกำรทำงำนวันหยุด
 วันลำ หลักเกณฑ์กำรลำ และอำนำจในกำรอนุญำต
 ระเบียบวินยั และกำรลงโทษทำงวินยั
 กำรร้องทุกข์
 ควำมปลอดภัยและสุขภำพ และกำรป้ องกันอัคคีภยั
 กำรประสบอันตรำย หรื อเจ็บป่ วย เนื่องจำกกำรทำงำน
 กำรพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำน และกำรจ่ำยค่ำชดเชย
ทั้งนี้หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลของบริ ษทั จะแจ้งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนให้พนักงำนใหม่
ได้ทรำบก่อนกำรรับเข้ำทำงำน
3. ให้ ความคุ้มครองสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนด้วยควำมปลอดภัย และมีสุขภำพพลำนำมัยที่ดี บริ ษทั จึงได้
มีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย และอัคคีภยั เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิตนของพนักงำน และเป็ นกรอบ
สำหรับให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิยดึ ถือ โดยแบ่งเป็ น
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1. Regulations of health & safety and fire protection, which are contained in the work
regulations, will be used as a guideline for employees’ performance.
1. Safety at work: it is referred to employee’s responsibilities to be performed during work
to reduce the chance of accidients ; such as keeping equipment, machine, and workplace
clean; clearing any obstruction out of working area; and wearing of safety equipment or
harm protection equipment.
2. Health support and health care: such as keep things, appliance, and place clean according
to the Company’s regulations; including join body checkup program as per the schedule.
3. Fire protection: all employees are required to attend training course about using of fire
extinguisher and first aid equipment as provided by the Company.
2. Regulations on safety promotion policy: those can be used as the Company’s framework to
enhance safety, such as to reduce lost time injury to be zero, to reduce working risk to be in
acceptable level, encourage employees to join some activity and training course to develop
their knowledge and increase work-life quality.
In 2018, there was lost time injury of 2 employees and no lost time injury of 5 employees
from total working day 274 days, or about 5,754 hours.
In addition, the Company reiterated with its staff to always bear in mind safety. Throughout
the year, 2018, the Company held the following activities to promote safety:
• 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 division, at least once a quarter to highlight
safety concerns. The contents were adjusted according requirements for each division.
• A monthly Safety Promotion Program, conducted quarterly, 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.
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1. ข้อกำหนดว่ำด้วยเรื่ อง ควำมปลอดภัยและสุขภำพ และกำรป้ องกันอัคคีภยั ซึ่ งบรรจุอยูใ่ นระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน เพื่อใช้เป็ นแนวทำงให้พนักงำนทุกคนได้ปฏิบตั ิตำม แบ่งหัวข้อได้
ดังนี้
1. ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรทำงำน โดยเป็ นข้อกำหนดที่ กล่ำวถึงหน้ำที่ ของพนักงำนที่
ต้อ งปฏิ บัติ ต นในระหว่ำ งเวลำท ำงำน เพื่ อ ลดอัต รำกำรเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ใ นกำรท ำงำน
ยกตัวอย่ำงเช่น รักษำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่ องจักร และสถำนที่ทำงำน อย่ำให้มีส่ิ งกีด
ขวำงจนทำให้เกิดควำมไม่สะดวกในกำรทำงำน กำรใช้หรื อสวมใส่ อุปกรณ์ หรื อเครื่ อง
ป้ องกันอันตรำยที่กำหนดไว้ นอกจำกนั้นภำยใต้ขอ้ บังคับเดียวกันนี้
2. กำรส่ งเสริ มและรักษำสุ ขภำพ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรรักษำควำมสะอำดสิ่ งของ เครื่ องใช้
หรื อสถำนที่ ที่บริ ษทั ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตำมระเบี ยบที่ กำหนดไว้ กำรรั บตรวจ
ร่ ำงกำยตำมที่บริ ษทั ได้กำหนด
3. กำรป้ องกันอัคคีภยั พนักงำนทุกคนจำเป็ นต้องเข้ำรับกำรฝึ กอบรมเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกำรใช้
เครื่ องดับเพลิง และเครื่ องมือที่ใช้ปฐมพยำบำลเบื้องต้น ตำมที่บริ ษทั ได้จดั ขึ้น
2. ข้อกำหนดว่ำด้วยนโยบำยส่ งเสริ มด้ำนควำมปลอดภัย สำหรับใช้เป็ นกรอบแนวทำงปฏิ บตั ิของ
บริ ษทั เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดควำมปลอดภัย ยกตัวอย่ำงเช่น กำรลดอุบตั ิเหตุในกำรทำงำนถึงขั้น
หยุดงำนให้เป็ นศูนย์ กำรลดควำมเสี่ ยงอันตรำยจำกกำรทำงำนให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ กำรจัด
ให้พนักงำนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม และโครงกำรฝึ กอบรม เพื่อพัฒนำควำมรู ้ และส่ งเสริ มคุณภำพ
ชีวติ ในกำรทำงำน
ทั้งนี้ในปี 2561 มีอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงำนในระหว่ำงปฏิบตั ิงำนถึงขั้นหยุดงำน จำนวน
2 คน และอุบตั ิเหตุบำดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงำน จำนวนทั้งสิ้น 5 คน โดยบริ ษทั มีวนั ทำงำนทั้งสิ้ น
จำนวน 274 วัน คิดเป็ นชัว่ โมงกำรทำงำนทั้งสิ้น ประมำณ 5,754 ชัว่ โมง
นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้นแล้ว บริ ษทั ยังได้เน้นให้พนักงำนทุกคนต้องตระหนักถึงควำม
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินอยู่สม่ ำเสมอ โดยตลอดปี 2561 บริ ษทั ได้มีกำรจัดกิ จกรรมเพื่อ
ส่งเสริ มควำมปลอดภัยในหลำยด้ำนผ่ำนหลำยโครงกำร เช่น
 โครงกำรมอร์ นิ่งทอล์ก (Morning Talk) เป็ นโครงกำรที่ทำงหน่วยงำนควำมปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อม ให้ควำมรู ้ เกี่ ยวกับควำมปลอดภัย ชี วอนำมัย และกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั กับพนักงำน ในทุกเช้ำของวันทำงำน ใช้เวลำประมำณ 15 นำที ซึ่งจัดตำรำงอบรมไตร
มำสละ 1 ครั้ง พบปะกับพนักงำนแต่ละหน่ วย และปรับเนื้ อหำให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
กำรทำงำนของแต่ละหน่วยงำนนั้น
 โครงกำรส่ งเสริ มควำมปลอดภัย (Safety Promotion)ไตรมำสละ 1 ครั้ง เป็ นโครงกำรที่ให้
ควำมรู ้ ควำมเข้ำ ใจ และสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ให้ กับ พนั ก งำนทุ ก ระดับ เพื่ อ ให้ ต ระหนัก ถึ ง
ควำมสำคัญของควำมปลอดภัย กำรป้ องกันอุบตั ิเหตุและชี วอนำมัย รวมถึงกำรสร้ำงควำม
มัน่ ใจให้กับ พนัก งำนขณะท ำงำน โดยได้จัดกิ จกรรมผ่ำนโครงกำรดังกล่ำ ว เช่ น กำรให้
พนักงำนร่ วมกันตอบคำถำมเกี่ยวกับควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม
 โครงกำรควำมปลอดภัยด้ำนกำรเดินทำง เป็ นโครงกำรที่ส่งเสริ มเกี่ยวกับควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำงให้กบั พนักงำน ผ่ำนหลำยกิจกรรมที่จดั ขึ้น อำทิเช่น กิจกรรมขับขี่จกั รยำนยนต์
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• “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.
• “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.
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 14001:2015.
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 2018, the Company continued with energysaving activities from the previous years in 2 main aspects as follows.
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ปลอดภัย ร่ ว มใจสวมหมวกกันน็ อ ค กิ จ กรรมปี ใหม่สัญ จรปลอดภัย ร่ ว มใจลดอุบัติเ หตุ
นอกจำกนั้นสำหรับพนักงำนที่นง่ั รถรับส่งโรงงำน บริ ษทั ได้มีโครงกำรเกี่ยวกับกำรตรวจเช็ค
สภำพรถยนต์ ตำมรอบเป็ นประจำทุกเดือน
 โครงกำรเอเซียอุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ (Asia Zero Accident) เป็ นโครงกำรสร้ำงเสริ มทัศนคติและ
ปลูกจิตสำนึกในเรื่ องของควำมปลอดภัย โดยกำรส่งเสริ มสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำมำมีส่วน
ร่ วมในกำรดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดควำมตระหนัก รับรู ้ และเกิดจิตสำนึกในเรื่ องของควำม
ปลอดภัย โดยเริ่ มจำกตัวของผูป้ ฏิบตั ิงำนเอง ไม่ว่ำจะเป็ นกำรปฏิ บตั ิตำมกฎระเบียบเพื่อให้
เกิดควำมปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงำน หรื อกำรเรี ยนรู ้ในกำรป้ องกันตนเองจำกอันตรำยและ
ควำมเสี่ ยงต่ำงๆในพื้นที่ ปฏิ บัติงำน และเป็ นกำรร่ วมมือร่ วมใจกันรั กษำควำมสะอำดของ
พื้นที่ปฏิบตั ิงำนเพื่อป้ องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุลดอุบตั ิเหตุให้เป็ นศูนย์
 โครงกำร CCCF (Completely Check Completely Find-Out) เป็ นกิจกรรมกำรค้นหำอันตรำย
ทัว่ ทุกจุดของโรงงำน โดยเป็ นหน้ำที่ ของพนักงำนทุกคนที่จะต้องเป็ นคนค้นหำและทำกำร
แก้ไขเพื่อป้ องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นกำรตระหนักให้พนักงำนรู ้ถึงจุดเสี่ ยงและหำแนวกำร
ป้ องกันแก้ไข ซึ่งเป็ นกำรป้ องกันที่สำเหตุก่อนเกิดอุบตั ิเหตุโดยควำมร่ วมมือจำกพนักงำนทุก
คน
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้องได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
รวมทั้งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง รักษาสัมพันธภาพที่ ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่ าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
"คุณภำพคือศักดิ์ศรี สำมัคคีเพิ่มผลผลิต เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม" เป็ นหลักสำคัญในกำรปฏิ บตั ิงำนของบริ ษทั
ดังนั้นในกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน บริ ษทั จะคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม โดยจัดให้มีหน่วยงำนเอกชนเข้ำมำ
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศ คุณภำพน้ ำ และตรวจวัดระดับเสี ยง เป็ นประจำทุกปี (รำยละเอียดสำมำรถดูเพิ่มเติมในส่ วนที่ 2
หัวข้อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม)
บริ ษทั มีกำรบริ หำรจัดกำร เรื่ องกำรปล่อยของเสี ยที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต โดยมุ่งเน้นที่จะลดกำรปล่อยของ
เสี ยให้ได้มำกที่สุด และปฏิบตั ิเป็ นไปตำมมำตรฐำนด้ำนสิ่ งแวดล้อม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น มำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำ มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ ของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในกำรดำเนิ นกิจกำรที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ปฏิบตั ิ
เป็ นไปตำมที่ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ งก ำหนด และบริ ษ ัท ยัง ส่ ง เสริ ม ให้มี แ นวทำงกำรจัด กำร และกำรปฏิ บัติ กำรด้ำน
สิ่ งแวดล้อมจนได้รับมำตรฐำน ISO 14001:2015
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรอนุ รักษ์พลังงำนและทรั พยำกร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกัน
ตระหนักถึงกำรอนุรักษ์พลังงำน รวมถึงใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด และร่ วมกันคิดให้เกิดกำรลดกำรใช้พลังงำน หรื อกำร
เพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนกำรผลิตด้ำนพลังงำน โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้ดำเนินโครงกำรด้ำนอนุรักษ์พลังงำนต่อเนื่ อง
จำกปี ที่ผำ่ นมำ แบ่งเป็ น 2 ด้ำนดังนี้

หน้ำ 102

Asia Precision Public Company Limited
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.
 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 for
the period between September 2, 2016 and September 1, 2019 – an environmental administration and operation
standard to ensure that APCS takes good care of its pollution prevention in its production process.
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1. ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำในกระบวนกำรผลิตสิ นค้ำ
 บริ ษทั ได้นำระบบกรองน้ ำ รี เวอร์ ส ออสโมสิ ส (Reverse Osmosis System หรื อ RO) มำใช้ในน้ ำ
เพื่อกำรบริ โภค โดยในกระบวนกำรกรองน้ ำระบบรี เวอร์ ส ออสโมสิ ส จะเกิดน้ ำทิ้ง (Brine) ซึ่ ง
ถือว่ำเป็ นน้ ำที่สะอำด แต่ใช้เพื่อกำรบริ โภคไม่ได้ บริ ษทั ได้พฒั นำนำน้ ำทิ้งส่ วนนี้ กลับไปใช้ใน
พัดลมไอน้ ำแทนกำรใช้น้ ำประปำ
 บริ ษทั ยังได้เข้ำร่ วมโครงกำรเทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำด (Clean Technology หรื อ CT) ซึ่ งเป็ น
โครงกำรของกรมส่ งเสริ มอุตสำหกรรม โดยโครงกำรเทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำด นั้น หมำยถึง
กำรปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง กระบวนกำรผลิตหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อให้กำรใช้วตั ถุดิบ พลังงำน
และทรัพยำกรธรรมชำติเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยให้เปลี่ยนเป็ นเสี ยน้อยที่สุด หรื อไม่มีเลย
จึงเป็ นกำรลดมลพิษที่แหล่งกำเนิ ด ทั้งนี้ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ กำรใช้ซ้ ำ (Reuse) และ
กำรนำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่ งเป็ นกำรช่วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนกำรผลิตไป
พร้อมกัน โดยบริ ษทั ได้ทำกำรปรับปรุ งระบบบำบัดน้ ำเสี ยแบบเติมอำกำศเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภำพ
ในกำรบำบัดน้ ำเสี ยได้ค่ำตำมมำตรฐำนหรื อน้อยกว่ำ เพื่อลดปริ มำณควำมสกปรกในน้ ำและลด
กำรใช้สำรเคมีและลดค่ำบริ กำรบำบัดน้ ำเสี ยได้อีกด้วย ในเรื่ องของกำรอนุรักษ์พลังงำน
 บริ ษ ัทได้ทำกำรปรั บ ตั้งควำมดัน ของเครื่ องอัดอำกำศให้เ หมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่ อท ำให้
ประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำมำกขึ้น และลดกำรก่อก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์
2. ด้ำนกำรลดใช้พลังงำนในกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนทัว่ ไป
 บริ ษทั รณรงค์ปลูกฝังพนักงำนในเรื่ องกำรใช้น้ ำอย่ำงรู ้คุณค่ำ เพื่อร่ วมกันลดปริ มำณกำรใช้น้ ำ โดย
บริ ษทั ได้เริ่ มติ ดตั้งมำตรวัดน้ ำในแต่ละพื้นที่ กำรใช้งำนที่ นอกเหนื อจำกสำยกำรผลิ ต โดยวัด
ปริ มำณกำรใช้น้ ำ และกำหนดเป้ ำหมำย พร้อมทั้งรำยงำนให้ผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ได้ทรำบ
และร่ วมกันหำวิธีกำรลดปริ มำณกำรใช้น้ ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยหรื อน้อยกว่ำที่กำหนด
 บริ ษทั ได้รณรงค์กำรลดใช้ไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิเช่น บริ ษทั ได้กำหนดเวลำในปิ ดแอร์ 30 นำที
ทั้งก่อนพักเที่ยงเวลำ 11.30 น. และก่อนเลิกงำน เวลำ 16.45 น. ปรับตั้งอุณภูมิเครื่ องปรับอำกำศ
ให้เหมำะสม 25-26 องศำเซลเซียส และกำรปิ ดไฟ-พัดลมทุกครั้งเมื่อไม่มีกำรใช้งำน
 กำรเปลี่ยนหลอดไฟ จำกเดิมใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8,T5 โดยเปลี่ยนมำใช้หลอด LED ทัว่ ทั้ง
โรงงำน เพื่อช่วยเพิ่มควำมสว่ำง ยืดอำยุกำรใช้งำนของหลอดไฟ ประหยัดพลังงำน และยังช่วยใน
เรื่ องลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ในบรรยำกำศ
 บริ ษ ัท ได้มี ร ะบบกำรจัด กำรกำกอุ ต สำหกรรม และขยะมู ล ฝอยในโรงงำน โดยก ำหนดให้
พนักงำนทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรคัดแยกขยะตำมประเภท เพื่อนำกลับมำใช้ซ้ ำ และกำรกำจัดขยะ
ได้ถูกวิธี
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับหนังสื อรับรองอุตสำหกรรมสี เขียวระดับที่ 3 ระบบสี เขียว (Green System) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม มีอำยุต้ งั แต่วนั ที่ 2 กันยำยน 2559 ถึงวันที่ 1 กันยำยน 2562 ซึ่ งเป็ นมำตรฐำนเกี่ ยวกับกำรจัดกำรและกำร
ปฏิบตั ิกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นเครื่ องรับประกันระบบกำรดูแลป้ องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิตของบริ ษทั ที่อำจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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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 2018, 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, ‘Do Good for Dad’ activities in Samutsakorn, donated educational and sport
equipment to schools in Chonburi, and donated school uniform for school in Srakaew. Some 50 employees joined the
activities.
• 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:
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
542 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, and volleyball Some 200 employees have joined this program.
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 2018, as many as 230 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 600 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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7. การร่ วมพัฒนาชุมชน หรื อสังคม
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและพนักงำนเป็ นอย่ำงมำก โดยบริ ษทั จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำบุคลำกร กำรรักษำสิ่ งแวดล้อม และกำรตอบแทนสังคม อย่ำงสม่ำเสมอ
ปี 2561 บริ ษทั ได้มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบ แบ่งเป็ นแต่ละด้ำน ดังนี้
 ด้ านสังคม
บริ ษทั ได้ริเริ่ ม “โครงกำรเอเซี ย จิ ตอำสำ” เพื่อสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรช่วยเหลือสังคม
หรื อช่ วยชุ ม ชนรอบๆ บริ ษทั เพื่อเป็ นกำรพัฒนำชุ มชนในบริ เวณใกล้เคี ยง เช่ น กิ จกรรมทำดี เพื่อพ่อ จัด ขึ้ นที่ จังหวัด
สมุทรสำคร มอบอุปกรณ์กำรเรี ยนและอุปกรณ์กีฬำ ให้กบั โรงเรี ยนบ้ำนคลองยำง โรงเรี ยนบ้ำนทับสู ง จังหวัดชลบุรี และ
มอบชุดนักเรี ยนให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ำนพรสวรรค์ จังหวัดสระแก้วเป็ นต้น โดยมีพนักงำนเข้ำร่ วมโครงกำรทั้งสิ้ น 50
คน
 ด้ านพนักงาน
บริ ษทั ส่งเสริ มและพัฒนำให้พนักงำนมีควำมรู ้และทักษะในกำรทำงำนควบคู่ไปกับกำรมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
ตำมปณิ ธำนของบริ ษทั ที่ กำหนดว่ำ “มุ่งสร้ำงคนดี แทนคุณแผ่นดิ น” โดยมุ่งเน้นกำรเสริ มสร้ำงให้พนักงำนให้มี “วินัย
สำมัคคี เสี ยสละ คุ ณธรรม และกตัญญู ” ซึ่ งเป็ นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำศัก ยภำพของพนักงำนสู่ วิถีแห่ งควำมสุ ข
ประสิ ทธิภำพ และนำไปสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งที่รำกฐำนขององค์กรอย่ำงแท้จริ ง โดยบริ ษทั จะสร้ำงบุคลำกรให้เป็ นคน
เก่งและคนดีผำ่ นกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่
ก. สามัคคี...เสียสละ บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงำนบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน ส่ งเสริ มให้พนักงำน
ได้สมั ผัสควำมสุขจำกกำรเป็ นผูใ้ ห้ตอบแทนถิ่นฐำนบ้ำนเกิด ยกตัวอย่ำงเช่น
 โครงการกองทุนพัฒนาบ้ านเกิด เป็ นโครงกำรที่บริ ษทั ส่ งเสริ มควำมเป็ นผูใ้ ห้และควำมกตัญญูต่อ
ถิ่นฐำนบ้ำนเกิ ดของพนักงำน โครงกำรดังกล่ำวบริ ษทั จะจัดชุดเครื่ องอุปโภค บริ โภค ผ้ำห่ ม และ
ของใช้ที่จำเป็ นเพื่อให้พนักงำนนำกลับไปให้ผูย้ ำกไร้ ในโอกำสที่ เดิ นทำงกลับไปเยี่ยมบ้ำนช่ วง
วันหยุดปี ใหม่และวันหยุดสงกรำนต์ โดยมีพนักงำนเข้ำร่ วมโครงกำรทั้งสิ้น 542 คน
 โครงการชมรมกีฬา เป็ นโครงกำรที่ บริ ษทั จัดขึ้นเพื่อให้พนักงำนได้มีกิจกรรมร่ วมกัน มุ่งเน้นกำร
สร้ ำงควำมสำมัคคี และพนักงำนมีกิจกรรมที่ ผ่อนคลำย โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรแข่งขันฟุตซอล
ฟุตบอล และวอลเลย์บอล รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน
ข. คุณธรรม กำรจะทำให้คุณธรรมฝังแน่นอยูใ่ นจิตใจและพัฒนำเป็ นพฤติกรรมดำเนิ นชีวิตปกติตอ้ งอำศัย
กำรปลูกฝั งตอกย้ ำข้อคิดและแรงบันดำลใจดี ๆอยู่เสมอ บริ ษทั จึ งส่ งเสริ มให้พนักงำนทุกระดับ ตลอด
จนถึงผูบ้ ริ หำรทุกคนได้มีโอกำสศึกษำ “พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ” ปี 2561 มี
พนักงำนเข้ำรับกำรฝึ กอบรมเรื่ องพระบรมรำโชวำท จำนวน 230 คน นอกจำกนั้นบริ ษทั ยังได้จดั ให้มีกำร
เข้ำแถวเคำรพธงชำติ ก่อนกำรทำงำน สัปดำห์ละ 1 วัน โดยได้ให้พนักงำนร่ วมกันทำสมำธิ แผ่เมตตำ
ประมำณ 5 นำที รั บฟั งกำรอ่ำนพระบรมรำโชวำท และกล่ำวคำปฏิ ญำณอย่ำงหนักแน่ นและ มี พลัง
เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้ร่วมกันทำงำนอย่ำงตั้งใจ
และหลำยกิจกรรมที่บริ ษทั มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมให้กบั พนักงำน เช่น โครงกำรทำบุญใส่ บำตร
ในเดือนเกิด โดยบริ ษทั จะจัดชุดของใส่ บำตรให้กบั พนักงำนที่เกิดในเดือนนั้นๆ ร่ วมกันใส่ บำตรทำบุญ
ร่ วมกัน โดยมีพนักงำนเข้ำร่ วมโครงกำรทั้งหมด 600 คน และในโอกำสวันสำคัญทำงศำสนำจะมีกำร
นิมนต์พระสงฆ์มำบรรยำยธรรมะให้พนักงำนฟังด้วย
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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 51 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.

Data started February 2018
Dep.
Factory 1
Factory 2&3
Factory 4
APAT
Total

Feb.19

Mar.19

Apri.19

May-19

Jun-19

Jul-19

Aug.19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2 No.1 No.2
100
62
38
32
27
30
34
34
18
22
24
24
35
20
20
20
40
48
39
35
91
42
36
23
20
26
23
32
35
26
37
36
24
16
40
50
34
40
28
53
30
17
25
20
25
17
20
34
30
32
24
22
25
22
23
34
32
31
26
38
59
54
45
40
37
35
42
34
44
40
26
45
40
41
41
42
41
33
40
34
280 175 144 115 109 108 119 134 127 120 111 127 124
99 124 146 147 152 133 160

Total
702
712
527
813
2754

APCS valued in promoting disables to have good working careers, and therefore hired 6 disables for
various roles including 2 production line operator positions, 2 store operator positions, 1 data input position, and 1
information counter position. This is in line with Article 33. Furthermore, APCS also hired 4 visually impaired to
provide relaxing massage service to all employees since February 2019. This is in line with Article 35. We had very
positive feedbacks from employees.
• 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;
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ค. กตัญ ญู บริ ษ ัท ได้ปลู ก ฝั ง ให้พ นัก งำนมี ท้ ัง คุ ณธรรม ควำมดี ใ ห้เ กิ ด กับ ตนเองหลำยรู ป แบบ ได้แ ก่
โครงกำรครอบครั วเป็ นสุ ข ลูกรั กพนักงำน (วันเด็ ก) โครงกำรลู กรั ก มอบทุ นกำรศึ กษำให้กับบุ ตรของ
พนักงำนที่ มีผลกำรเรี ยนดี โดยมีพนักงำนส่ งผลกำรเรี ยนของบุตร เข้ำร่ วมโครงกำรทั้งสิ้ น 51 คน โครงกำร
ส่งเสริ มควำมกตัญญูในวันพ่อและวันแม่ ที่มุ่งเน้นกระตุน้ ควำมกตัญญู ควำมปรำรถนำดีต่อกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้บริ ษทั ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเป็ นประจำ ได้แก่ กำรบริ จำคโลหิ ต
กำรเลี้ยงอำหำรและจัดกิจกรรมให้ควำมรักควำมอบอุ่นแก่เด็กด้อยโอกำสในสถำนสงเครำะห์ต่ำงๆ เป็ น
ต้น
ทั้งนี้บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับคนพิกำรในกำรประกอบอำชีพ จึงได้รับคนพิกำรมำปฏิบตั ิงำนประจำสถำน
ประกอบกำรตำมมำตรำ 33 จ ำนวน 6 คน โดยแยกกัน ปฏิ บัติ หน้ำที่ ดัง นี้ พนักงำนฝ่ ำยผลิ ต 2 คน พนักงำน
คลังสิ นค้ำ 2 คน พนักงำนคียข์ อ้ มูล 1 คน และ ประชำสัมพันธ์ 1 คน และบริ ษทั ได้จำ้ งคนพิกำรตำมมำตรำ 35
จำนวน 4 คน ซึ่งเป็ นผูพ้ ิกำรทำงสำยตำ มำให้บริ กำรนวดผ่อนคลำยให้กบั พนักงำนโดยเริ่ มตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์
2561 ที่ผำ่ นมำ พนักงำนได้ให้กำรตอบรับดีมำก เนื่องจำกพนักงำนที่มำนวดรู ้สึกผ่อนคลำย จำกกำรนัง่ ทำงำนเป็ น
เวลำนำน

 การส่ งเสริมด้ านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั จะดำเนิ นงำนอย่ำงจริ งจัง เพื่อส่ งเสริ มด้ำนควำมปลอดภัยรวมถึงคุณภำพชีวิตของพนักงำน ชุมชน
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่ อง และมุ่งมัน่ ปลูกฝังจิตสำนึ กในเรื่ องดังกล่ำวกับพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้อง ให้มีหน้ำที่
ต้องปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิในเรื่ องต่ำงๆที่กำหนดไว้ โดยบริ ษทั มีนโยบำยดังนี้
1. มุ่งเน้นกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ควำมปลอดภัย คุณภำพชีวติ กำร
ทำงำน กฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่ งครัด

หน้ำ 105

Asia Precision Public Company Limited
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;
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.

Page 106

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
2. สื่ อสำรให้พนักงำนทุกคนรวมถึงบุคคลภำยนอก ผูร้ ับเหมำ ลูกค้ำ สำธำรณชนได้ทรำบถึงนโยบำยควำม
ปลอดภัยคุณภำพชีวติ ในกำรทำงำน และสิ่ งแวดล้อม
3. ประเมินผลกระทบจำกกิจกรรมและกระบวนกำรทำงธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย คุณภำพ
ชีวติ และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง
4. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยและแผนงำนในกำรปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบต่อควำมปลอดภัย คุณภำพ
ชีวติ กำรทำงำนและสิ่ งแวดล้อม อย่ำงต่อเนื่องและทบทวนให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5. ลดอุบตั ิเหตุในกำรทำงำนถึงขั้นหยุดงำนให้เป็ นศูนย์ และลดอัตรำกำรบำดเจ็บและเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน
ให้ได้ตำมเป้ ำหมำย
6. ปรับปรุ งสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ลดควำมเสี่ ยงอันตรำยจำกกำรทำงำนให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้พนักงำนมีควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย สภำพแวดล้อมกำรทำงำนและคุณภำพชีวติ ที่ดี
7. มุ่งส่ งเสริ มให้พนักงำนมีควำมสุ ขในกำรทำงำน เน้นให้พนักงำนมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมและโครงกำร
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู ้และส่งเสริ มคุณภำพชีวติ ในกำรทำงำน
8. เฝ้ำระวังป้ องกันและแก้ไขผลกระทบต่อควำมปลอดภัยคุณภำพชีวิตและคำนึ งถึงกำรป้ องกันมลพิษ กำร
ควบคุมของเสี ย คุณภำพน้ ำ และกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง
9. ควบคุมและจัดกำรสำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
10. ประเมินผลกระทบจำกกระบวนกำรใช้สำรเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและควำม
ปลอดภัย
11. บริ ษทั ถือว่ำกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้ำที่
ของพนักงำนทุกคนทุกระดับ เพื่อยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน
ตำมที่ สำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุ นให้บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ
รำยงำนแห่ งควำมยัง่ ยืน ตำมแนวของตลำดหลักทรั พย์ฯ หรื อตำมมำตรฐำนสำกลอื่ น นั้น ปั จจุ บันบริ ษทั อยู่ระหว่ำ ง
กำรศึกษำข้อมูล เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรจัดทำรำยงำนแห่งควำมยัง่ ยืนของบริ ษทั ในอนำคต
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11. Internal Control and Risk Management
11.1 A summary of the Board of Directors’ opinions
In the 1/2019 Board meeting on 25 February, 2019, 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 2018, 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, 2018, the auditors of the Company not found
Note the significant to report to management.
In terms of internal control in subsidiary companies, APCS required all its subsidiaries to have an internal
control similar to their mother company. All its subsidiaries had sufficient internal control similar to APCS.
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว สรุ ปได้ว่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริ ษทั ในด้ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ คือ
(1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
(2) กำรประเมินควำมเสี่ ยง (Risk Assessment)
(3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน (Control Activities)
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้อมูล (Information & Communication)
(5) ระบบติดตำม (Monitoring Activities)
คณะกรรมกำรมีควำมเห็ นว่ำบริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ เพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งบริ ษทั มีระบบกำร
ติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนที่จะสำมำรถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอันเกิดจำกกำรที่ผบู ้ ริ หำรนำไปใช้
โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอำนำจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอในเรื่ องของกำรทำธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้น
รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอแล้ว สำหรับกำรควบคุมภำยในหัวข้ออื่น
คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริ ษทั มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และมิได้มีประเด็นที่ร้ำยแรง หรื อต้องกังวลแต่ประกำร
ใด
โดยกำรดำเนิ นงำนในปี 2561 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน จำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผูจ้ ดั ทำขึ้น พบว่ำควำมเสี่ ยงในกำรบริ หำรงำนอยูใ่ นระดับที่สำมำรถยอมรับได้
ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรติดตำมและบริ หำรงำนควำมเสี่ ยงอย่ำงสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยงในภำพรวมทั้ง
องค์กร ประเมินควำมเสี่ ยง และบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทำงในกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมีหน้ำที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
สำหรั บ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วันที่ 31 ธัน วำคม 2561 ผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ัท ไม่ พ บ
ข้อสังเกตที่เป็ นสำระสำคัญที่ตอ้ งแจ้งต่อผูบ้ ริ หำร (Management Letter)
สำหรับกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั ได้กำหนดให้บริ ษทั ย่อยต้องดำเนินกำรจัดให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
เช่นเดียวกับบริ ษทั
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11.2 Internal Control
The Board of Directors has assigned the Audit Committee to supervise and review the internal control
system to make sure that APCS has proper and efficient control system as well as compliance with related legal
provisions and regulations, prevention of conflict of interest, proper interrelated transactions and prevention of
APCS’s assets and properties from losing or exploiting, preventing APCS’s intellectual property from being violated,
introducing auditing mechanisms, checks and balance. An internal audit department is under direct supervision of the
Audit Committee. The Audit Committee will make sure that APCS has proper and efficient internal control and
internal audit and consider independency of the internal audit department as well as appoint, remove or terminate
internal audit supervisor or heads of other departments, responsible for internal audit.
The appointment of a chief or responsible for the monitoring and control. Must be approved by the Board of
Directors approval.
In 2012, the Board of Directors set up an Internal Audit Department, responsible for auditing and assessing
sufficiency of APCS’s internal control to make sure that APCS had had in place a policy and framework for proper
working procedures and systems. Internal auditors prepared regular reports to the Audit Committee to ensure proper
good corporate governance. The Audit Committee would review to make sure that APCS had proper and adequate
internal control. The Audit Committee had a meeting at least once a quarter to review the financial statements to make
sure that APCS had prepared correct and adequate financial reports, disclosing adequate information including
interrelated transactions or transactions that might cause a conflict of interest in line with the law and requirements by
the Stock Market of Thailand and Securities and Exchange Commission.
In the 1/2012 meeting on February 28, 2012, the Audit Committee appointed Mrs. Duangduan Hirunruk
as chief of the internal audit as she had direct internal audit experience 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 2015-2019 were as follows:
Appointed by the Board of Audit Directors

Internal audit Unit

Internal Audit Department
No. 1/2015, February 25, 2015
Internal Audit Department
No. 1/2016, February 26, 2016
Internal Audit Department
No. 1/2017, March 9, 2017
Internal Audit Department
No. 1/2018, February 26, 2018
Internal Audit Department
No. 1/2019, February 25, 2019
* Details about the Internal Audit Supervisor are in the enclosure.
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Internal Audit Supervisor*

Mrs. Duangduan
Mrs. Duangduan
Mrs. Duangduan
Mrs. Duangduan
Mrs. Duangduan

Hirunruk
Hirunruk
Hirunruk
Hirunruk
Hirunruk
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11.2 ผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการกากับดูแลสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการระหว่างกัน
ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหาย หรื อถูกนาไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ การปกป้ องมิให้บริ ษทั
ถูกละเมิดสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอานาจ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบอยูภ่ ายใต้
การดูแล และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะเป็ นผูส้ อบทานให้บริ ษทั มี
ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรื อผูร้ ับผิดชอบเกี่ ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุ มภายใน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ตั้งแต่ ปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ ตรวจสอบและประเมิ น ความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีการกาหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบตั ิใน
แต่ละระบบงาน และเป็ นแนวทางในการกาหนดการประเมินความเสี่ ยงระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งผูต้ รวจสอบภายในได้
นาเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้
บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้ง นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่ องจากมีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิ จกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั พร้ อมทั้งเคยเข้ารั บการอบรมใน
หลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน จึ งเห็ นว่ามีความเหมาะสมที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่าวได้อย่าง
เพียงพอ
ทั้งนี้ผตู ้ รวจสอบภำยในของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2557-2562 มีรำยชื่อดังนี้
ได้ รับการแต่ งตั้งจาก
หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน*
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชน่ั
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มีนำคม 2560 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นำงดวงเดือน หิ รัญรักษ์
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรี ซิชนั่
นำงดวงเดือน หิ รัญรักษ์
* รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ดูเพิ่มเติมที่ เอกสำรแนบ
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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 2018
APCS made the following transactions with persons who may have a conflict of interest, whose relationship may be summarized as at 31 December 2018, follows:
Person which/who may have a
potential conflict.

Asia Precision Plc.
("APCS")

Registered Capital
Par Value at Baht

659,999,962
1

Asia Precision Plc.
Asia Precision A.T 1)
A2 Technology Co., Ltd.
Mr. Apichart Karoonkornsakul
Mr. Chairoj Vetnaruman
Mr. Rajeev Vijayan
Mr. Yoshikastu Kurashi
Miss Chittima Karoonkornsakul
Mr. Anurote Nitipornsri

Asia Precision A.T 1)
("APAT")

Asiaprecisiontech Co.,Ltd
(“AST”)

150,000,000
10

A2 Technology Co., Ltd.
(“A2”)

1,000,000
5

Holding 99.99998%

APCS Technology Co.,Ltd. A2teeravat joint venture Co., Ltd.
(“APT”)
("A2T")

500,000,000
10

10,000,000
1,000

Cholkij Sakol Co.,Ltd
(“CK”)

75,000,000
10

Advance Web Studio
Co., Ltd.

120,000,000
100

AWS Asset Management
Co., Ltd.

3,000,000
100

1,000,000
100

Holding 99.99999%
Holding 99.9985%

Director/Executive and
Holding 13.89%
Director/Executive and
Holding 2.63%
Executive
Director
Executive

Mrs. Pimparuda Pitakteeratham

Director/Executive and
Holding stock 1 share
Director/Executive and
Holding stock 1 share
Director/Executive
Director
Holding stock 1 share
Director/Executive

Holding 99.97%

Holding 48.99997%

Holding 53.33%

Director/Executive and
Holding stock 1 share
Director/Executive and
Holding stock 1 share

Holding stock 1 share
Director and
Holding stock 1 share

Director and
Holding stock 1 share

Director and Holding preferred stock
1 share

Holding stock 1 share
Director/Executive

Holding stock 1 share
Director

Director

Director and Holding preferred stock
1 share
Director/Executive
Director/Executive

Director/Executive

Mr. Suriyon Udcharchon

Director

Director/Executive

Mr. Sompote Wallayasewi

Independent Director

Independent Director

Advance Web Studio Co., Ltd.
AWS Asset Management Co., Ltd.

Holding 22.12%

Director/Executive and
Holding stock 1 share
Director/Executive and
Holding stock 1 share
Independent Director

Director/Executive
Holding stock 1 share

Director/Executive and Holding
preferred stock 1 share
Independent Director
Holding 99.9933 %

1) February 25, 2019 P2 Precision Company Limited changed the company’s name to Asia Precision A.T.Company Limited

Page 109

Director/Executive
Holding 99.98%
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2561
บริษัทมีการทารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี้
บุคคลทีอ่ าจมีความขัด แย้ ง

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิ ชนั่
จากัด (มหาชน)
("เอพีซี เอส")

ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ

659,999,962
1

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิ ชนั่
เอ.ที. จากัด 1)
(“เอพีเอที”)
150,000,000
10

นำยชัยโรจน์ เวทย์นฤมำณ
นำยรำจี ฟ วิ จำยัน
นำยโยชิคำสึ คุรำชิ
นำงสำวจิ ตติมำ กำรุณกรสกุล
นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จากัด
(“เอทู”)

1,000,000
5

ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.99998

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด1)
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
นำยอภิ ชำติ กำรุณกรสกุล

บริ ษทั เอเซี ยพรี ซิ ชนั่
เทค จากัด
(“เอเอสที”)

500,000,000
10

10,000,000
1,000

บริ ษทั เอทู ตีรวัฒน์
จากัด ("เอทูท"ี )
75,000,000
10

บริ ษทั ชลกิจสากล
จากัด
(“ชลกิจ”)
120,000,000
100

บริ ษทั แอ๊ ด วานซ์ เว็บ
สตู ดิโอ จากัด
3,000,000
100

บริ ษทั เอ ดับบลิว
เอส แอสเซ็ ท แมเนจ
เมนท์ จากัด
1,000,000
100

ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.99999
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.9985
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.97 ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 48.99997 ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 53.33

กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร และ
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 13.89
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร และ
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 2.63
ผูบ้ ริ หำร
กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร

พิมพฤดำ พิทกั ษ์ธีระธรรม

กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร
กรรมกำร
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร

กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร และ ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร และ กรรมกำร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้

กรรมกำร และ
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้

กรรมกำร และ
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ 1 หุน้

ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร

กรรมกำร

กรรมกำร และ
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ 1 หุน้
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร

ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมกำร
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร

นำยสุ ริยล อุดชำชน

กรรมกำร

กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร

นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระ

บริ ษทั แอ๊ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท
แมเนจเมนท์ จำกัด

ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 22.12

1)

บริ ษทั เอพีซี เอส
เทคโนโลยี จากัด
(“เอพีท”ี )

กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร
และ ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร
และ ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้
กรรมกำรอิสระ

กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร

กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุน้ 1 หุน้

กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร และ
ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ 1 หุน้
กรรมกำรอิสระ
ถือหุน้ ร้อยละ 99.9933

เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้เ ปลี่ยนชื่อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด เป็ น บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จำกัด
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กรรมกำร/ผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 99.98

Asia Precision Public Company Limited
12.2 Type of transaction
Details of connected transactions between the Asia Precision Public Company Limited and a company or a person which/who may have a potential conflict.
Amount as at 31 December 2018 (Million Baht)
Type of transaction
Other current receivable

APAT

AST

A2

Rental income

Necessity and Appropriateness of Interrelated Transactions
Advance payment for accident insurance of employees APAT.
Promissory notes, due at call.
Short term loan used for working capital.
Lower interest rate of commercial bank.

10.00
(10.00)
-

APCS hired P2 to lathe works for APCS.
Pricing policy is market price close to the general market price.

14.30
84.28

Other current payable

Short-term borrowing
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance

A2T

0.01

Short-term loans
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Trade payable
Cost of service

APT

80.00

40.00
(40.00)
-

APCS received collateral from A2 to be used as collateral on various credit limits from financial
institution. On January 31, 2019, APCS returned this collateral to A2, which is to be used
as working capital.

198.75
(198.75)
0.004

0.02

Promissory notes, due at call.
Short term loan used for working capital.
Lower interest rate of commercial bank
0.02

The area used for operations.
Pricing policy is market price close to the general market price.

Guarantee with the financial institution
APCS and Advance Web Studio Co.,Ltd.

Tender in capacity as a major shareholder and to fulfill the financial institution’s conditions
62.20 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.

208.37

Page 110

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
12.2 ลักษณะรายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) กับกิจกำรหรื อบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลูกหนี้ อื่น

มู ลค่ ารายการระหว่างกัน ปี 2561 (ล้ านบาท)
เอพีเอที
เอเอสที
เอทู

รำยได้จำกกำรให้เ ช่ำ

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน
เป็ นเงิ นสำรองจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยประกันอุบตั ิเ หตุให้กบั พนักงำนของเอพีเ อที
กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เ งิ นประเภทเมือ่ ทวงถำม
กำรให้กยู้ มื เงิ น เพื่อใช้เ ป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในกำรลงทุน
นโยบำยกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิ ชย์

10.00
(10.00)
14.30
84.28

กำรจ้ำง เอพีเ อที กลึงชิ้นงำนให้บริ ษ ทั
นโยบำยกำรจ้ำงเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำเดียวกันกับบุคคลภำยนอก

เจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชำระ
ยอดปลำยปี

เอทู ที

0.01

เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชำระ
ยอดปลำยปี
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
ต้นทุนค่ำบริ กำร

เอพีที

80.00

40.00
(40.00)
-

หลักประกันที่ได้รับจำก เอทู เพื่อเป็ นประกันในกำรเข้ำร่ วมค้ ำประกันสิ นเชื่อต่ำงๆ
โดยวันที่ 31 มกรำคม 2562 ได้คืนให้แก่ เอทู แล้วเพื่อให้ใช้เ ป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน
กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เ งิ นประเภทเมือ่ ทวงถำม
กำรกูย้ มื เงิ น เพื่อให้บริ ษ ทั ใช้เ ป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในระยะเวลำอันสั้น
นโยบำยกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิ ชย์

198.75
(198.75)
0.004

0.02

0.02

ให้บริ ษ ทั ย่อยเช่ำพื้นที่เ พื่อใช้เ ป็ นพื้นที่ในกำรดำเนิ นงำน
นโยบำยกำรคิดค่ำเช่ำใกล้เ คียงกับรำคำตลำดโดยทัว่ ไป

กำรค้ ำประกันวงเงิ นสถำบันกำรเงิ น
เอพีซี เ อสและ บจ.แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ

เนื่ องจำกเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษ ทั เพื่อให้เ ป็ นไปตำมเงื่ อนไขของสถำบัน
62.20 กำรเงิ น และเพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นทำงด้ำนกำรเงิ นให้กบั บริ ษ ทั ย่อย
สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงธุ รกิจสำมำรถดำเนิ นธุ รกิจได้ตำมแผนงำนที่วำงไว้
ไม่คิดค่ำธรรมเนี ยมในกำรค้ ำประกัน

208.37
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Asia Precision Public Company Limited
Details of connected transactions between the A2 Technology Co.,Ltd. and a company or a person which/who may have a potential conflict.
Amount as at 31 December 2018 (Million Baht)
Type of transaction

APT

A2T

Trade receivable
Contract revenues

Director

12.06
12.27

Other current receivable
Other current receivable
Rental income

CK

Shareholder

Necessity and Appropriateness of Interrelated Transactions
Inter transactions-Construction revenues
Pricing policy is market price close to the general market price.

1.40

Advance payment is used as working capital.

0.01
0.08

0.01
0.07

The area used for operations.
Pricing policy is market price close to the general market price.

-

31.73

Promissory notes, due at call.

12.00
(12.00)

7.53
(15.00)

Short term loan used for working capital.
Lower interest rate of commercial bank.

Short-term loans
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance

24.26

Accrued interest income
Beginning balance

0.65

Increase
Decrease

0.53
-

Ending balance

1.18

Interest income

0.53
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด กับกิ จกำรหรื อบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ง
มู ลค่ ารายการระหว่างกัน ปี 2561 (ล้ านบาท)
ลักษณะรายการ

เอพีที

เอทู ที

ลูกหนี้ กำรค้ำ
รำยได้ค่ำก่อสร้ำง

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน
เป็ นรำยได้ค่ำก่อสร้ำงระหว่ำงกัน
รำคำและเงื่ อนไขทำงกำรค้ำเกียวกันกับบุคคลภำยนอก

12.06
12.27

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รำยได้จำกกำรให้เ ช่ำ

ซีเค

1.40

เป็ นเงิ นทดรองจ่ำยใช้หมุนเวียนในบริ ษ ทั

0.01
0.08

0.01
0.07

-

31.73

ให้บริ ษ ทั ย่อยเช่ำพื้นที่เ พื่อใช้เ ป็ นพื้นที่ในกำรดำเนิ นงำน
นโยบำยกำรคิดค่ำเช่ำใกล้เ คียงกับรำคำตลำดโดยทัว่ ไป

เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชำระ
ยอดปลำยปี

12.00
(12.00)

ให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เ งิ นประเภทเมือ่ ทวงถำม
กำรกูย้ มื เงิ น เพื่อให้บริ ษ ทั ใช้เ ป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในระยะเวลำอันสั้น
นโยบำยกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิ ชย์

7.53
(15.00)
24.26

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ยอดต้นปี

0.65

กูเ้ พิ่ม
ชำระ
ยอดปลำยปี

0.53
1.18

ดอกเบี้ยรับ

0.53
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Asia Precision Public Company Limited
Details of connected transactions between the A2 Technology Co.,Ltd. and a company or a person which/who may have a potential conflict.
Amount as at 31 December 2018 (Million Baht)
Type of transaction
Trade payable
Trade payable
Purchases

APT

A2T

CK

Director

Shareholder

Necessity and Appropriateness of Interrelated Transactions

45.37

Cash advance received of contract.
Purchase of construction materials.
Pricing policy is market price close to the general market price.
Promissory notes, due at call.

1.80
1.68

Short-term loans
Beginning balance
Increase
Decrease

7.00
162.50
(23.30)

18.75
(0.65)

Ending balance

146.20

18.10

Short-term borrowing
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance

Short term loan used for working capital.
Lower interest rate of commercial bank.

0.50
0.50
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- Promissory notes, due at call, no interset charged.
10.00 Short term loan used for working capital.
(10.00)
-

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด กับกิ จกำรหรื อบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ง
มู ลค่ ารายการระหว่างกัน ปี 2561 (ล้ านบาท)
ลักษณะรายการ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
ซื้ อสิ นค้ำ

เอพีที

เอทู ที

ซีเค

กรรมการ

45.37

ผู้ถือหุ้น

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน
เป็ นเงิ นรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
เป็ นกำรซื้ อวัส ดุก่อสร้ำง
รำคำและเงื่ อนไขทำงกำรค้ำเกียวกันกับบุคคลภำยนอก

1.80
1.68

เงิ นกูย้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี

7.00

กูเ้ พิม่
ชำระ
ยอดปลำยปี

162.50
(23.30)
146.20

เงิ นกูย้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิม่
ชำระ
ยอดปลำยปี

-

กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เ งิ นประเภทเมือ่ ทวงถำม
กำรกูย้ มื เงิ น เพื่อให้บริ ษ ทั ใช้เ ป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในระยะเวลำอันสั้น
นโยบำยกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิ ชย์

18.75
(0.65)
18.10

0.50
0.50
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- กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เ งิ นประเภทเมือ่ ทวงถำม ไม่คิดดอกเบี้ย
10.00 กำรกูย้ มื เงิ น เพื่อให้บริ ษ ทั ใช้เ ป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในระยะเวลำอันสั้น
(10.00)
-

Asia Precision Public Company Limited
Details of connected transactions between the Cholkij Sakol Co.,Ltd. and a company or a person which/who may have a potential conflict.
Value of Interrelated Transactions in 2018 (Million Baht)
Type of transaction
Short-term borrowing
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Accrued interest
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Interest

Shareholder

At Peak Co.,Ltd.

Necessity and Appropriateness of Interrelated Transactions
Mr. Tarathip Tharathammarat* offered a loan to Cholkij Sakol Co., Ltd.
by making a short-term loan agreement at the interest rate of 5.5-7.75 % 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

44.93
44.93
18.86
2.77
21.63
2.77

Short-term borrowing
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Accrued interest
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Interest

At Peak Co., Ltd. offered a loan to Cholkij Sakol Co., Ltd. by making a short-term loan
8.10 agreement at the interest rate of 5.5-7.75% per annum and payback upon request.
- It’s the loan made when Mr. Tarathip Tharathammarat was a Director and executive of Cholkij
(5.00) Sakol for Cholkij Sakol to have working capital and continue with its business operation
3.10 Lower interest rate of commercial bank.
0.78
0.37
1.15
0.37

* Mr. Tarathip Tharathammarat is a major shareholder, holding 37.29 percent stake in Cholkij Sakol and he also serves in the Board of AT Peak Co., Ltd.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริ ษทั ชลกิ จสำกล จำกัด กับกิ จกำรหรื อบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ง
มู ลค่ ารายการระหว่างกัน ปี 2561 (ล้ านบาท)
ลักษณะรายการ
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชำระ
ยอดปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชำระ
ยอดปลำยปี
ดอกเบี้ยจ่ำย

ผู้ถือหุ้น

บจ. แอทพีค

ความจาเป็ นและเหมาะสมระหว่างกัน
นำยธรำธิ ป ธำรำธรรมรัตน์* ได้ให้ ซี เ ค กูย้ มื เงิ นโดย ซี เ ค ได้ทำสัญญำเงิ นกูร้ ะยะสั้น
คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 5.5-7.75 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมือ่ ทวงถำม
เป็ นกำรกูย้ มื เงิ นในระหว่ำงที่นำยธรำธิ ป ธำรำธรรมรัตน์ เป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ของซี เ ค เพื่อให้ซี เ ค ใช้เ ป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและสำมำรถดำเนิ นธุ รกิจต่อไปได้
นโยบำยกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยต่ำกว่ำหรื อเที ยบเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิ ชย์

44.93
44.93
18.86
2.77
21.63
2.77

เงิ นกูย้ มื ระยะสั้น
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชำระ
ยอดปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดต้นปี
กูเ้ พิ่ม
ชำระ
ยอดปลำยปี
ดอกเบี้ยจ่ำย

8.10
(5.00)
3.10

บริ ษ ทั แอทพีค จำกัด ได้ทำสัญญำเงิ นกูร้ ะยะสั้น
คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 5.5-7.75 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมือ่ ทวงถำม
เป็ นกำรกูย้ มื เงิ นในระหว่ำงที่นำยธรำธิ ป ธำรำธรรมรัตน์ เป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ของซี เ ค เพื่อให้ซี เ ค ใช้เ ป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและสำมำรถดำเนิ นธุ รกิจต่อไปได้
นโยบำยกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยต่ำกว่ำหรื อเที ยบเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิ ชย์

0.78
0.37
1.15
0.37

*นำยธรำธิ ป ธำรำธรรมรัตน์ เป็ นผูถ้ ือหุน
้ ในซี เ ค โดยถือหุน
้ ร้อยละ 37.29 ของหุน
้ ทั้งหมดของซี เ ค และเป็ นกรรมกำรของบริ ษ ทั แอทพีค จำกัด
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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 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั ที่เกิดขึ้ น มีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผลในกำรเข้ำทำรำยกำร กำรซื้ อ-ขำย
สิ นค้ำ และใช้บริ กำรแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นไปตำมปกติของกำรดำเนิ นธุ รกิจ โดยนโยบำยกำรซื้ อขำยระหว่ำงกันเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำเดียวกันกับบุคคลภำยนอก กำรให้กยู้ ืมเงินแก่บริ ษทั ย่อย เพื่อให้บริ ษทั ย่อยไว้ใช้เพื่อกำรบริ หำร
จัดกำรสภำพคล่องและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร มีอตั รำดอกเบี้ยที่ถูกกว่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรกูย้ ืมเงิน
กับสถำบันกำรเงิ น กำรซื้ อ-ขำยเครื่ องจักรระหว่ำงกัน เนื่ องจำกชิ้ นงำนที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยผลิต อยู่ในกลุ่มชิ้ นส่ วน
โลหะ เครื่ องจักรจึงคล้ำยกัน เพื่อให้เหมำะสมกับกำรผลิต จึ งมีกำรซื้ อ-ขำยเครื่ องจักรระหว่ำงกัน โดยนโยบำยกำรซื้ อขำย
เป็ นไปตำมรำคำตลำด
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำมีควำมจำเป็ น
และสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั (สำมำรถดูรำยละเอียดของแต่ละรำยกำรได้ในตำรำง 12.1)
12.4 มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2553 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ใน
วันที่ 19 มกรำคม 2554 ได้กำหนดมำตรกำรหรื อขั้นตอนในกำรอนุมตั ิให้ทำรำยกำรระหว่ำงกันและนโยบำยเกี่ ยวกับ
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยกำหนดให้กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสำคัญ และคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่
ผ่ำนมำได้ดำเนินกำรตำมมำตรำกำรและขั้นตอนกำรอนุมตั ิของกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
รำยกำรระหว่ำงกันที่ อำจเกิ ดขึ้ นในอนำคตกับบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ยหรื อ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็น เกี่ยวกับควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่ อำจเกิ ดขึ้ น บริ ษทั จะให้ผเู ้ ชี่ ยวชำญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และ/หรื อผูถ้ ือหุ น้ ตำมแต่กรณี ซึ่ งผูท้ ี่ อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในกำรทำรำยกำร จะไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงในกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี ของบริ ษทั (56-1) ได้นำข้อมูลมำจำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั
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12.5 Policy or trend of interrelated transactions
APCS has a policy to set trade terms for interrelated transactions in line with normal business operation. Selling prices
shall be set at competitive levels with other sellers. In the future, in case of sale transaction or guarantees by APCS Directors to
apply for financial support from a financial institution, and other transactions with a person having a conflict of interest in
accordance with normal business operation or normal business support, those interrelated transactions will be made based on
necessity and for APCS’s business operation efficiency, having clear-cut pricing policy for interrelated transactions according to
appropriate market prices and terms, fair, not siphoning but mainly based on APCS interest. The Audit Committee will doublecheck and provide opinions on interrelated transactions that are normal business transactions or to support normal business, on a
quarterly basis.
However, the interrelated transactions which may cause a conflict of interest in the future, the APCS Board of
Directors shall proceed according to the laws pertaining to securities and stock market as well as the Stock Exchange of
Thailand’s rules, regulations, notification, orders or requirements as well as compliant with the regulations on disclosure of
interrelated transactions, acquisition and distribution of assets of APCS and its subsidiaries and compliant with the accounting
standards, specified by the Federation of Accounting Professions. However, APCS will disclose interrelated transactions in the
Notes to the Financial Statements, certified by APCS’s auditor.
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12. 5 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีนโยบำยที่ จะกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ สำหรับกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันให้เป็ นไปตำมลักษณะกำร
ดำเนินธุรกิจตำมปกติ รำคำสิ นค้ำที่ขำยจะกำหนดให้อยูใ่ นระดับที่สำมำรถแข่งขันกับผูข้ ำยรำยอื่นได้ โดยในอนำคตหำกเกิด
รำยกำรซื้ อขำยสิ นค้ำ กำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรบริ ษทั เพื่ อขอรั บกำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นจำกสถำบันกำรเงิ นและ
รำยกำรอื่นๆ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุ รกิจปกติหรื อสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริ ษทั รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็ นและเพื่อประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั โดยมีกำรกำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและเงื่อนไขตลำดที่เหมำะสม เป็ น
ธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสำคัญ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นรำยกำรธุ รกิจปกติหรื อสนับสนุนธุ รกิจ
ปกติเป็ นรำยไตรมำส
ทั้ง นี้ รำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นในอนำคตนั้ น
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั จะต้องปฏิ บตั ิ ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยหลักทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์และข้อบังคับ
ประกำศ คำสัง่ หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรื อจำหน่ำยทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ทั้งนี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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13. Financial Information
13.1 Statement of Financial
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31,
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loans
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Right under the raw water distribution contract
Other intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

2016
Million Baht

121.22
175.07
165.00
80.58
541.87

Separate financial statement
2017
%

9.20
13.29
12.52
6.11
41.12

Million Baht

142.83
173.56
87.90
10.00
414.29

%

10.04
12.20
6.18
0.70
29.12

Consolidated financial statement
2016
2017
2018

2018

Million Baht

274.71
167.86
82.85
525.42

%

16.84
10.29
5.08
32.21

Million Baht

141.73
247.88
87.83
7.14
484.58

%

8.31
14.53
5.15
0.41
28.40

Million Baht

319.93
309.69
98.01
10.00
737.63

%

Million Baht

17.09 437.10
16.54 1,286.86
5.24
98.42
0.54
39.41 1,822.38

%

15.14
44.58
3.41
63.13

140.00 10.62 470.00 33.03 650.00 39.86
634.32 48.14 537.44 37.77 454.46 27.87 1,053.59 61.75 961.27 51.35 876.32 30.36
159.57 9.35 153.90 8.22 148.24 5.14
0.43 0.03
0.12 0.01
0.02
0.50 0.03
0.40 0.02
0.44 0.02
5.77 0.34
1.13 0.09
1.06 0.07
0.95 0.06
2.14 0.13
18.68 1.00
39.35 1.35
775.88 58.88 1,008.62 70.88 1,105.43 67.79 1,221.57 71.60 1,134.25 60.59 1,064.35 36.87
1,317.75 100.00 1,422.91 100.00 1,630.85 100.00 1,706.15 100.00 1,871.88 100.00 2,886.73 100.00

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Bank overdrafts and Short-term loans from
financial institution
7.82 0.59
15.00 1.05
12.82 0.75
19.97 1.07
Trade and other current payables
121.57 9.23 116.58 8.20 193.08 11.84 132.01 7.74 172.44 9.21
Current portion of long-term liabilities
Within one year
87.86 5.15
8.48 0.45
Short-term borrowings
79.15 4.64
72.67 3.88
Current income tax payable
8.84 0.54
10.46 0.61
0.13 0.01
Total current liabilities
129.39 9.82 131.58 9.25 201.92 12.38 322.30 18.89 273.69 14.62
Non-current liabilities
Long-term borrowings
0.31 0.02
78.66 4.20
Deferred tax liabilities
39.41 2.31
38.23 2.04
Non-current provisions for
employee benefit
7.65 0.58
9.02 0.63
13.20 0.81
8.37 0.50
10.67 0.58
Other non-current liabilities
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
Total non-current liabilities
7.66 0.58
9.03 0.63
13.21 0.81
48.10 2.83 127.57 6.82
Total liabilities
137.05 10.40 140.61 9.88 215.13 13.19 370.40 21.72 401.26 21.44
Shareholders' equity
Issued and paid-up share capital
660.00 50.09 660.00 46.38 660.00 40.47 660.00 38.68 660.00 35.26
Share premium on ordinary shares
369.18 28.02 369.18 25.95 369.18 22.64 369.18 21.64 369.18 19.72
Retained earnings
Legal reserve
42.20 3.20
47.40 3.33
54.30 3.33
42.20 2.47
47.40 2.53
Unappropriated
109.32 8.29 205.72 14.46 332.24 20.37 102.25 5.99 244.12 13.04
Total shareholders' equity of the parent company 1,180.70 89.60 1,282.30 90.12 1,415.72 86.81 1,173.63 68.78 1,320.70 70.55
Non-controlling interests
162.12 9.50 149.92 8.01
Total shareholders' equity
1,180.70 89.60 1,282.30 90.12 1,415.72 86.81 1,335.75 78.28 1,470.62 78.56
Total liabilities and shareholders' equity
1,317.75 100.00 1,422.91 100.00 1,630.85 100.00 1,706.15 100.00 1,871.88 100.00
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4.94
962.68

0.17
33.35

9.23
71.32
12.73
1,060.90

0.32
2.47
0.44
36.75

71.59
37.05

2.48
1.28

15.78
0.01
124.43
1,185.33

0.56
4.32
41.07

660.00
369.18

22.86
12.79

54.30 1.88
455.30 15.77
1,538.78 53.30
162.62 5.63
1,701.40 58.93
2,886.73 100.00
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ตารางงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2559
ล้านบาท %

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท % ล้านบาท %

ปี 2559
ล้านบาท %

งบการเงินรวม
ปี 2560
ล้านบาท %

ปี 2561
ล้านบาท %

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สิทธิจากสัญญาขายน้าดิบ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

121.22
175.07
165.00
80.58
541.87

9.20
13.29
12.52
6.11
41.12

142.83
173.56
87.90
10.00
414.29

10.04
12.20
6.18
0.70
29.12

274.71
167.86
82.85
525.42

16.84
10.29
5.08
32.21

141.73
247.88
87.83
7.14
484.58

8.31
14.53
5.15
0.41
28.40

319.93
309.69
98.01
10.00
737.63

17.09 437.10
16.54 1,286.86
5.24
98.42
0.54
39.41 1,822.38

15.14
44.58
3.41
63.13

140.00 10.62 470.00 33.03 650.00 39.86
634.32 48.14 537.44 37.77 454.46 27.87 1,053.59 61.75 961.27 51.35 876.32 30.36
159.57 9.35 153.90 8.22 148.24 5.14
0.43 0.03
0.12 0.01
0.02
0.50 0.03
0.40 0.02
0.44 0.02
5.77 0.34
1.13 0.09
1.06 0.07
0.95 0.06
2.14 0.13
18.68 1.00
39.35 1.35
775.88 58.88 1,008.62 70.88 1,105.43 67.79 1,221.57 71.60 1,134.25 60.59 1,064.35 36.87
1,317.75 100.00 1,422.91 100.00 1,630.85 100.00 1,706.15 100.00 1,871.88 100.00 2,886.73 100.00

7.82
121.57

0.59
9.23

15.00
116.58

1.05
8.20

193.08

11.84

12.82
132.01

0.75
7.74

19.97
172.44

129.39

9.82

131.58

9.25

8.84
201.92

0.54
12.38

87.86
79.15
10.46
322.30

5.15
4.64
0.61
18.89

8.48
72.67
0.13
273.69

-

-

-

-

-

-

0.31
39.41

0.02
2.31

78.66
38.23

7.65
0.01
7.66
137.05

0.58
0.58
10.40

9.02
0.01
9.03
140.61

0.63
0.63
9.88

13.20
0.01
13.21
215.13

0.81
0.81
13.19

8.37
0.01
48.10
370.40

0.50
2.83
21.72

660.00
369.18

50.09
28.02

660.00
369.18

46.38
25.95

660.00
369.18

40.47
22.64

660.00
369.18

38.68
21.64

1.07
9.21

4.94
962.68

0.17
33.35

0.45
9.23
3.88
71.32
0.01
12.73
14.62 1,060.90

0.32
2.47
0.44
36.75

4.20
2.04

71.59
37.05

2.48
1.28

10.67
0.01
127.57
401.26

0.58
15.78
0.01
6.82 124.43
21.44 1,185.33

0.56
4.32
41.07

660.00
369.18

35.26
19.72

22.86
12.79

660.00
369.18

42.20 3.20
47.40 3.33
54.30 3.33
42.20 2.47
47.40 2.53
54.30 1.88
109.32 8.29 205.72 14.46 332.24 20.37 102.25 5.99 244.12 13.04 455.30 15.77
1,180.70 89.60 1,282.30 90.12 1,415.72 86.81 1,173.63 68.78 1,320.70 70.55 1,538.78 53.30
162.12 9.50 149.92 8.01 162.62 5.63
1,180.70 89.60 1,282.30 90.12 1,415.72 86.81 1,335.75 78.28 1,470.62 78.56 1,701.40 58.93
1,317.75 100.00 1,422.91 100.00 1,630.85 100.00 1,706.15 100.00 1,871.88 100.00 2,886.73 100.00
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Asia Precision Public Company Limited
STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,
Revenues
Revenues from sales and services
Contract revenues
Other income
Total revenues
Expenses
Costs of sales and costs of services
Contract Costs
Distribution costs
Administrative expenses
Other expenses
Finance costs
Total expenses
Profit (loss) before income tax expense
Tax (expense) income
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (expense):
Items that will not be reclassified to profit or loss
Gains(losses) on remeasurements of defined benefit plans
Other comprehensive income (expense) for the year, net of tax
Total comprehensive income (expense) for the year
Profit (loss) attributable to
Owners of parent
Non-controlling interests
Total Comprehensive income (expense) attributable to:
Owners of parent
Non-controlling interests
Basic earnings(loss) per share
Issued and paid-up share capital (Million : share)
Par value (Baht)

2016

Separate financial statement
2017
2018

2016

Consolidated financial statement
2017
2018
%

%

Million Baht

%

Million Baht

%

Million Baht

%

Million Baht

%

Million Baht

902.44
1.30
903.74

100.00
0.14
100.14

980.92
1.75
982.67

100.00
0.18
100.18

990.71
2.70
993.41

100.00
0.27
100.27

969.42
15.51
5.85
990.78

98.43
1.57
0.59
100.59

1,030.60
254.14
2.35
1,287.09

80.22 1,035.17
19.78 1,441.65
0.18
3.67
100.18 2,480.49

41.79
58.21
0.15
100.15

774.19
5.01
74.06
2.08
5.27
860.61
43.13
43.13

85.79
0.56
8.21
0.23
0.58
95.37
4.77
4.77

795.72
5.04
71.19
8.01
0.23
880.19
102.48
102.48

81.12
0.51
7.26
0.82
0.02
89.73
10.45
10.45

760.82
5.33
78.06
0.05
844.26
149.15
(12.38)
136.77

78.77
797.04
1.14
197.16
0.51
5.04
14.89
118.60
0.20
8.09
1.84
9.07
97.35 1,135.00
3.24
152.09
(0.57) (15.91)
2.67
136.18

62.04 770.17
15.35 1,276.88
0.39
5.33
9.23 161.90
0.62
0.12
0.71
8.55
88.34 2,222.95
11.84 257.54
(1.24) (32.97)
10.60 224.57

31.10
51.55
0.22
6.54
0.35
89.76
10.39
(1.33)
9.06

(0.41)

(0.05)

(0.88)

(0.09)

(3.35)

(0.34)

0.33

0.03

(1.32)

(0.10)

(3.35)

(0.14)

(0.41)
42.72

(0.05) (0.88)
4.72 101.60

(0.09) (3.35)
10.36 133.42

(0.34)
13.47

0.33
26.58

0.03
2.70

(1.32)
134.86

(0.10)
10.50

(3.35)
221.22

(0.14)
8.92

43.13
43.13

4.77
4.77

102.48
102.48

10.45
10.45

136.77
136.77

13.81
13.81

34.46
(8.21)
26.25

3.50
(0.83)
2.67

148.37
(12.19)
136.18

11.55
(0.95)
10.60

221.46
3.12
224.58

8.94
0.13
9.07

42.72
42.72
0.07
660.00
1.00

4.72
4.72

101.60
101.60
0.16
660.00
1.00

10.36
10.36

133.42
133.42
0.21
660.00
1.00

13.47
13.47

34.69
(8.11)
26.58
0.05
660.00
1.00

3.52
(0.82)
2.70

147.07
(12.21)
134.86
0.22
660.00
1.00

11.45
(0.95)
10.50

218.09
3.14
221.23
0.34
660.00
1.00

8.81
0.13
8.94

76.80 775.81
11.21
0.54
5.01
7.87 146.62
2.11
0.01 18.12
85.22 958.88
15.05 31.90
(1.24) (5.65)
13.81 26.25

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้ค่าก่อสร้าง
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ
ต้นทุนก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอืน่
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร หรือ
ขาดทุน
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี สทุ ธิจากภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นงวด (ล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
ปี 2560

ปี 2559
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ปี 2561
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2559
%

ล้านบาท

%

902.44 100.00
1.30
0.14
903.74 100.14

980.92 100.00
1.75
0.18
982.67 100.18

990.71 100.00
2.70
0.27
993.41 100.27

774.19
5.01
74.06
2.08
5.27
860.61
43.13
43.13

85.79
0.56
8.21
0.23
0.58
95.37
4.77
4.77

795.72
5.04
71.19
8.01
0.23
880.19
102.48
102.48

81.12
0.51
7.26
0.82
0.02
89.73
10.45
10.45

760.82
5.33
78.06
0.05
844.26
149.15
(12.38)
136.77

(0.41)

(0.05)

(0.88)

(0.09)

(3.35)

(0.34)

0.33

0.03

(0.41)
42.72

(0.05) (0.88)
4.72 101.60

(0.09) (3.35)
10.36 133.42

(0.34)
13.47

0.33
26.58

0.03
2.70

43.13
43.13

4.77
4.77

102.48
102.48

10.45
10.45

136.77
136.77

13.81
13.81

34.46
(8.21)
26.25

42.72
42.72
0.07
660.00
1.00

4.72
4.72

101.60
101.60
0.16
660.00
1.00

10.36
10.36

133.42
133.42
0.21
660.00
1.00

13.47
13.47

34.69
(8.11)
26.58
0.05
660.00
1.00

%

ปี 2561
ล้านบาท

%

969.42 98.43 1,030.60 80.22 1,035.17 41.79
15.51
1.57
254.14 19.78 1,441.65 58.21
5.85
0.59
2.35
0.18
3.67
0.15
990.78 100.59 1,287.09 100.18 2,480.49 100.15

76.80 775.81
11.21
0.54
5.01
7.87 146.62
2.11
0.01 18.12
85.22 958.88
15.05 31.90
(1.24) (5.65)
13.81 26.25

78.77
797.04
1.14
197.16
0.51
5.04
14.89
118.60
0.20
8.09
1.84
9.07
97.35 1,135.00
3.24
152.09
(0.57) (15.91)
2.67
136.18

62.04 770.17
15.35 1,276.88
0.39
5.33
9.23 161.90
0.62
0.12
0.71
8.55
88.34 2,222.95
11.84 257.54
(1.24) (32.97)
10.60 224.57

31.10
51.55
0.22
6.54
0.35
89.76
10.39
(1.33)
9.06

(1.32)

(0.10)

(3.35)

(0.14)

(1.32)
134.86

(0.10)
10.50

(3.35)
221.22

(0.14)
8.92

3.50
(0.83)
2.67

148.37
(12.19)
136.18

11.55
(0.95)
10.60

221.46
3.12
224.58

8.94
0.13
9.07

3.52
(0.82)
2.70

147.07
(12.21)
134.86
0.22
660.00
1.00

11.45
(0.95)
10.50

218.09
3.14
221.23
0.34
660.00
1.00

8.81
0.13
8.94

หมำยเหตุ : งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ปี 2559 มีกำรปรับปรุ งใหม่ตำมหมำยเหตุขอ้ 27 เรื่ องกำรแก้ไขข้อผิดพลำด
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ล้านบาท

Asia Precision Public Company Limited
Separate financial statement
2016
2017
2018

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,

Consolidated financial
2016
2017
2018
Million

Million

31.90

152.09

257.54

0.04
(0.40)
5.24
21.92
0.12
76.12
102.44
0.40
(16.87)
1.74
(0.62)
190.13
339.28
(0.05)
0.40
(3.55)
(0.91)

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

9.07
(0.61)
(63.41)
(11.42)
(6.83)
40.04
135.27
0.14
1.24
1.97
3.92
109.38
261.47
(5.77)
0.52
(20.47)
(0.99)

8.55
(1.50)
(977.63)
16.39
(1.53)
789.85
116.39
0.40
(16.80)
2.84
0.12
(62.92)
194.62
(5.41)
1.50
(20.36)
(1.08)

216.65

335.17

119.82

234.76

169.27

(80.00)
0.40
(12.38)
-

(10.00)
(330.00)
2.50
(29.72)
175.00

10.00
(180.00)
1.46
(19.74)
(0.01)
10.00

0.39
(18.49)
-

(11.05)
3.42
(43.13)
(0.26)
-

0.42
2.05
(24.84)
(0.34)
-

(0.60)

-

-

(0.60)

-

-

Cash paid for loans to related parties

(70.00)

(10.00)

(10.00)

-

-

-

Cash received from loans to relate parties

87.00
(75.58)

(202.22)

(188.29)

(18.70)

(51.02)

(22.71)

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

7.18
35.00
(35.00)
7.18
21.61
121.22
142.83

238.75
(15.00)
(238.75)
(15.00)
131.88
142.83
274.71

8.16
28.18
(197.67)
(45.04)
(0.08)
(206.45)
(105.33)
246.98
0.08
141.73

7.15
6.17
(1.90)
(15.96)
(1.00)
(5.54)
178.20
141.73
319.93

(0.03)
3.00
10.50
(23.10)
(15.00)
(3.00)
(1.76)
(29.39)
117.17
319.93
437.10

Million

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (loss) before income tax expense
Adjustmented to reconcile profit (loss) before income tax expense
to net cash provided (paid)
Adjusted financial costs
Adjusted interest received
Adjusted trade receivables and other receivables (increase) decrease
Adjusted inventories (increase) decrease
Adjusted other assets (increase) decrease
Adjusted trade payable and other payable increase (decrease)
Depreciation and amortization
Adjusted unrealized loss (gain) on foreign exchange
Adjusted allowance for impairment of investment in subsidiary
Adjusted loss on value of goods (reversed)
Adjusted allowance for impairment of goodwill
Adjusted other provisions for employee benefits
Adjusted loss (gain) from assets disposals
Total adjust from reconciliation of gain (loss)
Net Cash Provided by (Used in) Operating
Interest expense
Interest received
Income tax refund (pay out)
Other cash received (paid) from operating activities
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Restricted short-term deposit with financial institutionn (increase) decrease
Cash paid for investment in subsidiary net from received cash
Cash received from the sale of property, plant and equipment
Cash paid to purchase property, plant and equipment
Cash paid to purchase intangible assets
Cash received from loans to relate parties
Cash paid to purchase other long-term assets

Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution increase (decrease)
Cash received from borrowings from other company
Cash received from borrowings from person and related parties
Cash paid to pay the financial institutions borrowings
Cash paid to pay the person and related paties borrowings
Cash paid to pay the other company borrowings
Cash paid by the lessee to reduce the amount for liability contract financial lease
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents of the subsidiary at the acquisition date
CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR
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Million

Million

43.13

102.48

149.15

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

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

141.20

Million

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
งบการเงิ นเฉพาะ
งบการเงิ นรวม
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสุทธิ ก่อนภาษี เงิ นได้
ปรับรายการกระทบกาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษี เงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุงด้วยลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อน่ื (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
การปรับปรุงด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุงค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิยม
การปรับปรุงอืน่ ด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับ (จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากกการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ระยะยาวอืน่

43.13

102.48

149.15

31.90

152.09

257.54

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

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

0.04
(0.40)
5.24
21.92
0.12
76.12
102.44
0.40
(16.87)
1.74
(0.62)
190.13
339.28
(0.05)
0.40
(3.55)
(0.91)

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

9.07
(0.61)
(63.41)
(11.42)
(6.83)
40.04
135.27
0.14
1.24
1.97
3.92
109.38
261.47
(5.77)
0.52
(20.47)
(0.99)

8.55
(1.50)
(977.63)
16.39
(1.53)
789.85
116.39
0.40
(16.80)
2.84
0.12
(62.92)
194.62
(5.41)
1.50
(20.36)
(1.08)

141.20

216.65

335.17

119.82

234.76

169.27

(80.00)
0.40
(12.38)
-

(10.00)
10.00
(330.00) (180.00)
2.50
1.46
(29.72) (19.74)
(0.01)
175.00
10.00

0.39
(18.49)
-

(11.05)
3.42
(43.13)
(0.26)
-

0.42
2.05
(24.84)
(0.34)
-

-

-

(0.60)

-

-

(0.60)

เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(70.00)

(10.00)

(10.00)

-

-

-

เงินสดรับชาระคืนเงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

87.00
(75.58)

(202.22) (188.29)

(18.70)

(51.02)

(22.71)

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

7.18
35.00 238.75
(15.00)
(35.00) (238.75)
7.18
(15.00)
21.61 131.88
121.22 142.83
142.83 274.71

8.16
28.18
(197.67)
(45.04)
(0.08)
(206.45)
(105.33)
246.98
0.08
141.73

7.15
6.17
(1.90)
(15.96)
(1.00)
(5.54)
178.20
141.73
319.93

(0.03)
3.00
10.50
(23.10)
(15.00)
(3.00)
(1.76)
(29.39)
117.17
319.93
437.10

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื บริษทั อืน่
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื บุ คคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื บุ คคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื บริษทั อืน่
เงินสดทีผ่ เู้ ช่าจ่ายเพือ่ ลดจานวนหนีส้ นิ ซึง่ เกิดขึน้ จากสัญญาเช่าการเงิน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ย่อย ณ วันซือ้
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้นปี
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13.2 New financial reporting standards
13.2.1 Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial reporting standards
and interpretations (revised 2017) and new accounting treatment guidance which are effective for fiscal years
beginning on or after January 1, 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the
corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed
towards disclosures in the notes to financial statements. The adoption of these financial reporting standards does
not have any significant impact on the Company and its subsidiaries’ financial statements.A temporary difference
exists whenever the carrying amount of an asset is less than its tax base at the end of the reporting period
13.2.2 Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after
January 1, 2019
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new
financial reporting standards and interpretations (revised 2018) including new accounting treatment guidance,
which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2019. These financial reporting standards
were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the
changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the
standards.
The management of the Company and its subsidiaries believe that most of the revised financial reporting
standards will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied.
However, the new standard involves changes to key principles, as summarized below.
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related Interpretations.
TAS 11 (revised 2017)
TAS 18 (revised 2017)
TSIC 31 (revised 2017)
TFRIC 13 (revised 2017)
TFRIC 15 (revised 2017)
TFRIC 18 (revised 2017)

Construction contracts
Revenue
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
Customer Loyalty Programmes
Agreements for the Construction of Real Estate
Transfers of Assets from Customers

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the
scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts
with customers, with revenue being recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity
expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to
exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step
of the model.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
13.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
13.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่ มีรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำร
ปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
13.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีจำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่วนใหญ่จะไม่
มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยูใ่ น
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำก
สัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำร
แลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและ
เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
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The management of the Company and its subsidiaries believe that this standard will not have any significant
impact on the financial statements when it is initially applied.
13.2.3 Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued the set of TFRSs related to financial
instruments consists of five accounting standards and interpretations, as follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7
TFRS 9

Financial Instruments: Disclosures
Financial Instruments

Accounting standard:
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial
instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the type of instrument, the
characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation of impairment using
the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and
disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some
accounting standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.
The management of the Company and its subsidiaries is currently evaluating the impact of these
standards to the financial statements in the year when they are adopted.
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ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
13.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่ มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิ น
ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของ
เครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำม
เสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มี
ผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับ
ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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13.3 AUDITOR
Year

Name of Auditor

Certified Public Accountant
Registration Number

Name of Company

2016 Mr.Atipong Atipongsakul

3500

ANS Audit Co., Ltd

2017 Mr.Jadesada Hungsaprurk

3759

Karin Audit Co., Ltd.

2018 Mr.Jadesada Hungsaprurk

3759

Karin Audit Co., Ltd.

AUDITOR’S REPORT

A) FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
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.
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13.3 ผู้สอบบัญชี
ปี
2559
2560
2561

ชื่ อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่

นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์
นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์

3500
3759
3759

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ก) งบกำรเงินสำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2559
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตไม่แสดงควำมเห็น1) เนื่องจำกดังนี้
การไม่ แสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้รับกำรว่ำจ้ำงให้ตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) ตำมลำดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมและงบ
แสดงฐำนะกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และงบกำไรขำดทุ นและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบกำไร
ขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริ ษทั และเฉพำะของบริ ษทั ตำมลำดับได้
เนื่องจำกเรื่ องที่กล่ำวไว้ในวรรค เกณฑ์ในกำรไม่แสดงควำมเห็นมีนยั สำคัญต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้ำพเจ้ำ
ไม่สำมำรถหำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำว
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
ตำมที่ กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 24 บริ ษทั ย่อยคื อ บริ ษทั ชลกิ จสำกล จำกัด ได้ทำสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิ บกับ
บริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (คู่สญ
ั ญำ) ปั จจุบนั คู่สัญญำดังกล่ำวสู บน้ ำไม่ถึงตำมเกณฑ์ข้ นั
ต่ำที่กำหนดตำมแผนกำรรับน้ ำรำยเดือน รวมถึงมีประเด็นปั ญหำทั้งสองฝ่ ำย
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ข้ำพเจ้ำได้รับหนังสื อซึ่ งทำงคู่สัญญำส่ งให้บริ ษทั ย่อยฉบับลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 และหนังสื อที่
บริ ษทั ย่อยตอบกลับคู่สญ
ั ญำฉบับลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 จำกบริ ษทั ดังที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 24
ตำมข้อเท็จจริ งในหนังสื อที่คู่สัญญำส่ งให้บริ ษทั ย่อยลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 คู่สัญญำขอถือเอำหนังสื อดังกล่ำวแทนกำรแสดง
เจตนำบอกเลิกสัญญำ (สอดคล้องกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินประจำปี 2559 ของคู่สัญญำ) หำกบริ ษทั ย่อยไม่สำมำรถแก้ไข
กำรผิดสัญญำและขอสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในกำรเรี ยกค่ำปรับและบังคับสัญญำค้ ำประกัน ตลอดจนค่ำเสี ยหำยใดๆ อันเกิ ดจำกกำรผิด
สัญญำ และจำกหนังสื อที่บริ ษทั ย่อยตอบกลับคู่สัญญำลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 บริ ษทั ย่อยมัน่ ใจในกำรดำเนิ นกำรว่ำเป็ นไปตำม
ข้อตกลงในสัญญำมำโดยตลอด

หน้ำ 121

Asia Precision Public Company Limited
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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เนื่ องจำกเรื่ องดังกล่ำวยังอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำร่ วมกันเพื่อแก้ประเด็นปั ญหำที่ เคยมีในสัญญำ (ดังปรำกฎในหนังสื อที่คู่สัญญำส่ ง
ให้แก่บริ ษทั ย่อยฉบับลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560) ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรบันทึกประมำณกำรหนี้ สิน กำรแสดงมูลค่ำของสิ ทธิ
จำกสัญญำขำยน้ ำดิ บ และสิ นทรัพย์อื่นที่เกี่ ยวข้องในงบกำรเงินรวม และอำจมีผลกระทบต่อกำรแสดงมูลค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย และเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นอกจำกนี้ ยงั อำจมีผลกระทบต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบกำรเงิ นของบริ ษทั ข้ำพเจ้ำจึ งไม่สำมำรถระบุได้ว่ำมี รำยกำรปรับปรุ งใดที่ จำเป็ นต่องบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้น
บริ ษทั ย่อยในประเทศ : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงิน แสดงฐำนะกำรเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำน สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
1)

หมำยเหตุ ทั้งนี้ ตำมรำยงำนของผูส้ อบบัญชี รับอนุญำต งบกำรเงินสำหรับงวดปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมัน่ ใจในกำรดำเนิ นธุรกิจร่ วมกัน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะเร่ งดำเนิ นกำรในกำรจัดทำสัญญำฉบับใหม่
ต่อมำเมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ลงนำมในสัญญำขำยน้ ำดิบกับบริ ษทั เอกชนดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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B) FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
The Company : Certified Public Accountant Basis for Unqualified Opinion

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of Asia Precision Public Company Limited and its subsidiaries and Asia Precision Public Company
Limited as at December 31, 2017, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with
Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibility is stated in the paragraph in the
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of my report. I am independent of
the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting
Professions of His Majesty the King as relevant to my audit of the consolidated financial statements, and I have fulfilled my
other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the
consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the
consolidated financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on
these matters.
Key audit matters
Audit procedures respond risk
Allowance for doubtful debt
The Group have account receivable from sales and I have evaluated resonable of the management's estimating,
services and unbilled receivable total amount of Baht understanding on approval process of receivable credit line,
293.26 million. The Group have considered that it's able testing the aging report, interviewing the officer
to receive money from sales and services and unbilled reponsibility on receivable repayment and delivery
receivable. I focused on these because allwance for completion work by period, consider the long outstanding
doubtful debt has to subjective on evaluate on receivable receivable, and ask for policy of allowance for doubtful
repayment ability, also other information describe on note debt to ensure that enough and not over. I also focused on
to finance statement no.7 and significant accounting disclosure of allowance for doubtful debt in note to
financial statement.
policy.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ข) งบกำรเงินสำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตได้แสดงควำมเห็นว่ำ แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการ
ดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

ความเพียงพอของเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสิ นค้าและให้บริ การ
และมู ล ค่ า งานที่ ท าเสร็ จ รอเรี ย กเก็ บ จากงานให้บ ริ ก ารรวม
จานวน 293.26 ล้านบาท บริ ษทั พิจารณาแล้วเชื่อว่าจะสามารถ
เรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ การค้า ที่ เ กิ ด จากการขายสิ น ค้า และ
ให้บริ การ และมูลค่างานที่ทาเสร็ จรอเรี ยกเก็บ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญสาหรั บเรื่ องนี้ เนื่ อ งจากการพิ จารณา
ความเพี ยงพอของค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญของกลุ่ มบริ ษทั นั้น
ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ
เรี ยกเก็บหนี้ จากลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่างๆ
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
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ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่
ผูบ้ ริ ห ารใช้ ท าความเข้า ใจขั้น ตอนการอนุ ม ัติ ก ารให้
วงเงิ น สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก ค้า แต่ ล ะราย ทดสอบรายงานอายุ
ลูกหนี้ คงเหลื อ และสอบถามพนักงานของบริ ษ ัทที่ ท า
หน้ า ที่ ติ ด ตามเรี ยกช าระหนี้ จากลู ก ค้ า ที่ ค ้ า งช าระ
สอบถามพนักงานของบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ รับผิดชอบใน
การส่ ง มอบงานตามงวดงานเพื่ อ เรี ย กเก็ บ ตามสัญ ญา
พิจารณางานที่คา้ งนานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ รวมถึงสอบถาม
ผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเพียงพอ
และไม่ เ กิ น กว่ า ที่ ค วร นอกจากนั้ นข้ า พเจ้ า ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กลุ่มกิจการเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

Asia Precision Public Company Limited
Key audit matters
Impairment of right under the raw water distribution
contract
As at December 31, 2017, balance of right under the raw
water distribution contract (net from accumulative of
amortization by straight line method as the remain
contract period) amount of Baht 153.91 million which is
significant to consolidated financial statement. Evaluate
of impairment has to subjective on evaluate of cash
generating unit and future cashflow expected from such
unit, also discount rate. These are risk of valuation of
right under the raw water distribution contract and
disclosure in note to financial statement no.27 and
significant accounting policy.

Audit procedures respond risk

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

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

การด้ อยค่ าของค่ าสิทธิตามสัญญาซื้อขายนา้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของค่าสิ ทธิ
ตามสัญ ญาซื้ อขายน้ า(สุ ทธิ จากค่า ตัดจ าหน่ ายสะสม โดยวิธี
เส้น ตรงตามระยะเวลาที่ เ หลื อ ตามสัญ ญา)ที่ เ กิ ด จากการซื้ อ
กิจการในส่วนงานธุรกิจขายน้ าเป็ นจานวน 153.91 ล้านบาท ซึ่ ง
จานวนดังกล่าวมี สาระสาคัญต่องบการเงิ นรวม การประเมิ น
การด้อยค่าของค่าสิ ทธิ ตามสัญญาซื้ อขายน้ าเป็ นประมาณการ
ทางบัญชี ที่สาคัญที่ ฝ่ายบริ หารจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งใน
การระบุ หน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดและการประมาณ
การกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม
สิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลด ซึ่ งทาให้เกิดความ
เสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าสิ ทธิตามสัญญาซื้อขายน้ า
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 27 และนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ
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ข้ า พเจ้ า ได้ ป ระเมิ น การก าหนดหน่ ว ยสิ นทรั พ ย์ ที่
ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยการทาความเข้าใจกระบวนการ
พิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์หรื อ ไม่ เช่ น การเปรี ยบเที ย บ
ปริ มาณน้ าขั้นต่ า และอัต ราการกาหนดราคาซื้ อขายกับ
สัญญาซื้ อขายน้ า การเปรี ยบเที ยบระยะเวลาที่ ผูบ้ ริ หาร
ประมาณการแบบจาลองทางการเงินกับระยะเวลาที่เหลือ
ตามสัญญาซื้ อขายน้ า เป็ นต้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทา
การทดสอบข้อสมมติ ที่ สาคัญที่ ใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่
จัดทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯโดยการเปรี ยบเที ยบ
สมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงิน
สดในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมิน
การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ ห ารในการประมาณการ
กระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และ
พิจารณาอัตราคิ ดลดที่ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษทั ฯเลื อกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงิ นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของบริ ษัท ฯและของอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ ยวชาญภายในสานัก งานฯ เพื่ อช่ วยประเมิ นข้อมู ล
ดังกล่าวโดยการเที ยบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอกตาม
ฐานความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นอดี ต ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ตลอดจนทดสอบการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวตามแบบจาลองทางการเงิ น และ
พิ จ ารณาผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงข้อ สมมติ ที่
สาคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

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

Audit procedures respond risk

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

C) FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
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, 2018, 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.
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ

การรับรู้ รายได้ งานบริการตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็จ การ
วัดมูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่ม บริ ษ ัทมี งานก่ อสร้ า งและงานบริ การที่ รั บรู ้ รายได้ใ นงบ
กาไรขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จซึ่ งประมาณจาก
การสารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั ควบคู่ไปกับ
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ งเที ยบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด และ
บันทึกต้นทุนของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริ งตามเกณฑ์สิทธิ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เนื่ องจาก ประมาณการต้นทุน
งานต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ค่ อ นข้า งมาก และต้อ งพิ จ ารณาถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จ
และสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างจากที่ ประมาณการไว้ และมี
ผลกระทบต่ อ การรั บ รู ้ ร ายได้ ตามที่ เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 26 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของ
วิ ธี ก ารก าหนดอัต ราส่ ว นของงานที่ ท าเสร็ จ เข้า ร่ ว ม
สังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหว่างทาในช่วงใกล้
สิ้ น รอบระยะเวลาบัญ ชี ตรวจสอบรายงานสั ด ส่ ว น
ความสาเร็ จทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบหลักฐาน
การคานวณประมาณการต้นทุ นรวมถึ ง ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ น
จริ ง นอกจากนี้ ข้า พเจ้า ยัง ได้พิ จ ารณาอัต ราส่ ว นของ
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ งเปรี ยบเที ยบกับประมาณการต้นทุน
ซึ่ ง ต้อ งสอดคล้องกับ อัตราส่ ว นงานที่ ทาเสร็ จโดยการ
สารวจทางกายภาพ

ค) งบกำรเงินสำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั : ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตได้แสดงควำมเห็นว่ำ แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการ
ดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น
อิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
ส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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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
Allowance for doubtful debt
The Group have account receivable from sales and services
and unbilled receivable total amount of Baht 1,286.86
million. The Group have considered that it's able to receive
money from sales and services and unbilled receivable. I
focused on these because allowance 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.
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. 28 and significant accounting policy.

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

I have to understanding and evaluating for percentage of completion,
physical check work in progress in term of nearly ending accounting
period, check the physical report of engineer, check the evident of
estimated cost and actual cost, moreover I considered the percentage
of work completion calculated by actual cost and estimated cost
compared with the percentage of work completion by physical.
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตอบสนองต่ อเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ความเพียงพอของเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ลู ก หนี้ การค้ า ที่ เ กิ ด จากการขายสิ นค้า และ ข้า พเจ้า ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของประมาณการที่
ให้ บ ริ การ และมู ล ค่ า งานที่ ท าเสร็ จ รอเรี ยกเก็ บ จากงาน ผูบ้ ริ หารใช้ ทาความเข้าใจขั้นตอนการอนุ มตั ิการให้วงเงิ น
ให้บริ การรวมจานวน 1,286.86 ล้านบาท บริ ษทั พิ จารณาแล้ว สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก ค้า แต่ ล ะราย ทดสอบรายงานอายุ ลู ก หนี้
เชื่ อว่าจะสามารถเรี ยกเก็บเงิ นจากลูกหนี้ การค้าที่ เกิ ดจากการ คงเหลือ และสอบถามพนักงานของบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ติดตาม
ขายสิ นค้าและให้บริ การ และมูลค่างานที่ทาเสร็ จรอเรี ยกเก็บ เรี ยกชาระหนี้ จากลูกค้าที่ คา้ งชาระ สอบถามพนักงานของ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญสาหรั บเรื่ องนี้ เนื่ องจากการพิจารณา บริ ษทั ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการส่ งมอบงานตามงวดงาน
ความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั นั้น เพื่อเรี ยกเก็บตามสัญญา พิจารณางานที่คา้ งนานที่ยงั ไม่เรี ยก
ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ เก็บ รวมถึงสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับนโยบายการตั้งค่าเผื่อ
เรี ยกเก็บหนี้ จากลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่างๆ หนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ นั้นเพียงพอและไม่เกินกว่าที่ควร นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ให้
ความสาคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่ม
กิจการเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การรั บรู้ รายได้ งานบริ การตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ
การวัดมูลค่ างาน และการประมาณต้ นทุนงานบริการ
กลุ่มบริ ษทั มีงานก่ อสร้างและงานบริ การที่ รับรู ้ รายได้ในงบ ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของ
กาไรขาดทุนตามอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จซึ่ งประมาณจาก วิธีการกาหนดอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ เข้าร่ วม
การสารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั ควบคู่ไป สังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหว่างทาในช่วงใกล้สิ้น
กับต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้นจริ งเที ยบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด รอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความสาเร็ จ
และบันทึกต้นทุนของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริ งตามเกณฑ์ ทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบหลักฐานการคานวณ
ประมาณการต้นทุนรวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง นอกจากนี้
สิ ทธิ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้เนื่องจาก ประมาณการต้นทุน ข้าพเจ้ายังได้พจิ ารณาอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
งานต้อ งใช้ดุ ลยพิ นิจ ค่อ นข้างมาก และต้อ งพิจ ารณาถึ ง การ เปรี ยบเทียบกับประมาณการต้นทุน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิ จ อัตราส่วนงานที่ทาเสร็จโดยการสารวจทางกายภาพ
และสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ ประมาณการไว้ และมี
ผลกระทบต่ อ การรั บ รู ้ ร ายได้ ตามที่ เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 28 และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
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13.4 Financial Ratio
Separate Financial Statement
2016
2017
2018
Liquidity Ratio
Current ratio (times)
Quick ration (times)
Liquidity ration (times)
A/R turnover (times)
Avg. A/R day on hand (days)
Inventory turnover ratio (times)
Days' sales in inventory (days)
A/P turnover (times)
Avg. A/P day on hand (days)
Cash Cycle (days)
Profitability Ratio
Gross margin (%)
Operating profit margin (%)
Net profit margin ratio (%)
Return on equity (%)
Efficiency Ratio
Return on asset (%)
Return on fixed asset (%)
Fixed assets turnover ratio (times)
Financial Policy Ratio
Debt to equity ration (times)
Time interest earned ration (times)
Fixed charge coverage ratio (times)
Dividend payout (%)

Consolidate Financial Statement
2016
2017
2018

4.19
2.27
0.82
6.02
61
9.89
37
8.31
44
54

3.15
2.39
1.66
5.71
64
9.45
39
8.16
45
58

2.60
2.18
2.01
5.88
62
8.91
41
8.54
43
60

1.50
1.16
0.45
5.48
67
8.88
41
8.84
41
67

2.70
2.24
0.79
4.89
75
8.31
44
8.33
44
75

1.72
1.45
0.25
3.55
103
7.62
48
3.88
94
57

14.21
5.36
4.73
3.68

18.88
10.47
10.34
8.25

23.20
15.06
13.43
9.89

20.09
5.08
3.48
2.78

22.61
12.54
11.53
10.57

17.35
10.74
8.93
13.96

3.11
24.97
0.66

7.41
38.25
0.72

8.74
47.56
0.65

2.20
19.53
0.63

8.29
28.15
0.72

9.31
36.77
1.04

0.12
27.79
0.73
-

0.11
834.27
(1.49)
-

0.15
6952.00
13.54
-

0.28
9.29
0.55
-

0.27
44.44
5.18
-

0.70
38.38
3.51
-
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13.4 ตารางอัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
อั ตราส่ วนสภาพคล่ อ ง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ เ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ เ ฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อั ตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ ้น (%)
อั ตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อั ตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุ ้น(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

งบการเงินรวม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

4.19
2.27
0.82
6.02
61
9.89
37
8.31
44
54

3.15
2.39
1.66
5.71
64
9.45
39
8.16
45
58

2.60
2.18
2.01
5.88
62
8.91
41
8.54
43
60

1.50
1.16
0.45
5.48
67
8.88
41
8.84
41
67

2.70
2.24
0.79
4.89
75
8.31
44
8.33
44
75

1.72
1.45
0.25
3.55
103
7.62
48
3.88
94
57

14.21
5.36
4.73
3.68

18.88
10.47
10.34
8.25

23.20
15.06
13.43
9.89

20.09
5.08
3.48
2.78

22.61
12.54
11.53
10.57

17.35
10.74
8.93
13.96

3.11
24.97
0.66

7.41
38.25
0.72

8.74
47.56
0.65

2.20
19.53
0.63

8.29
28.15
0.72

9.31
36.77
1.04

0.12
27.79
0.73
-

0.11
834.27
(1.49)
-

0.15
6952.00
13.54
-

0.28
9.29
0.55
-

0.27
44.44
5.18
-

0.70
38.38
3.51
-
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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 2018 and 2017 was Bt 990.71 million and Bt
980.92 million respectively, increasing from 2017 for Bt 9.79 million or 1 %. The cost of sales for 2018 and 2017 was
Bt 760.82 million and Bt 795.72 million respectively, decreasing from 2017 for Bt 34.90 million or 4.39%. If
compared with gross profit margin in 2018 and 2017, it was 23.20% and 18.88% respectively. In 2018 the company's
performance improved with operating profit for the year was Bt 136.77 million. Return on equity (ROE) for 2018 and
2017 was 9.98% and 8.25% respectively.
Operating Results

Revenue 2018

(Unit : Million Baht)
Overall APCS financial statements operating results were better than those in 2018 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 2018
and 2017 was Bt 76.80% and 81.12% respectively.
In terms of the control of the sales and administrative expenses, APCS in 2018 controlled those expenses in
compliance with the normal business operation. Thus, the sales and administrative expenses in 2018 dropped.
The Return on Equity (ROE) in the APCS financial statements showed better trends in 2018 than 2017 as
9.89% and 8.25% respectively, The Return on Equity Ratio (ROE) looked better as APCS turned its operation results
to positive with a profit.
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. วิคราะห์ ผลการดาเนินงาน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
รำยได้จำกกำรขำย ปี 2561 และ ปี 2560 เท่ำกับ 990.71 ล้ำนบำท และ 980.92 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจำกปี
2560 เท่ำกับ 9.79 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1 และต้นทุนขำย ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 760.82 ล้ำนบำท และ
795.72 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลงจำกปี 2560 เท่ำกับ 34.90 ล้ำนบำท หรื อลดลง ร้อยละ 4.39 ซึ่งหำกเทียบสัดส่วนอัตรำ
กำไรขั้นต้น ในปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับร้อยละ 23.20 และร้อยละ 18.88 ตำมลำดับ โดยภำพรวมปี 2561 บริ ษ ัทมีผล
ประกอบกำรดีข้ ึน โดยมีกำไรจำกกำรดำเนินงำนสำหรับปี เท่ำกับ 136.77 ล้ำนบำท และมีอตั รำผลตอบแทนต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ 9.89 และร้อยละ 8.25 ตำมลำดับ
วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ หลัก ปี 2561

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ปี 2561 มีผลกำรดำเนินงำนดีข้ ึนจำกปี 2560 มำจำกยอดขำยที่
เพิ่มขึ้ นของกลุ่มสิ นค้ำอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิ จิตอล และอุตสำหกรรมผลิ ตชิ้ นส่ วนโลหะ
เที่ยงตรงสูงอื่นๆ ประเภทเครื่ องมือทำงกำรแพทย์ ในด้ำนต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตส่ วนใหญ่มำจำกค่ำแรงงำน ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรผลิต และค่ำเสื่ อมรำคำของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งบริ ษทั ได้บริ หำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้มี
ต้นทุนขำยต่อรำยได้ของบริ ษทั ในปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับร้อยละ 76.80 และ ร้อยละ 81.12 ลดลง
ในด้ำนกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร สำหรับปี 2561 บริ ษทั ได้ควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริ หำรให้สอดคล้องกับกำรดำเนิ นงำนปกติของบริ ษทั อย่ำงสม่ ำเสมอ จึงทำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของปี
2561 ลดลง
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2561 และปี 2560 ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เท่ำกับร้อยละ 9.89
และร้อยละ 8.25 อัตรำผลตอบแทนมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน เนื่องจำกบริ ษทั มีผลกำรดำเนินงำนที่ปรับตัวเป็ นกำไร
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Consolidated financial statement
According to consolidated financial statement, Revenue and Cost are divided into two main part :
1. Revenues from sales and services for 2018 and 2017 was Bt 1,035.17 million and Bt 1,030.60 million
respectively, increasing from 2017 for Bt 4.57 million or 0.44%. The cost of sales and services for 2018 and 2017 was
Bt 770.17 million and Bt 797.04 million respectively, decreasing from 2017 for Bt 26.87 million (or 3.37%)
2. Contract revenues for 2018 and 2017 was Bt 1,441.65 million and Bt 254.14 million respectively,
increasing from 2017 for Bt 1,187.51 million or 467.27%. The Contract costs for 2018 and 2017 was Bt 1,276.88
million and Bt 197.16 million respectively, increasing from 2017 for Bt 1,079.72 million (or 547.64%)
Gross profit margin for 2018 and 2017 were Bt 427.77 million and Bt 290.54 million respectively. This is an
increase of Bt 139.23 million, or equivalent to 47.92 percent. Operating profit for 2018 and 2017 were Bt 218.05
million and Bt 147.07 million respectively. This is an increase of Bt 70.98 million, or equivalent to 48.26 percent.
Return on equity for 2018 and 2017 were 13.96 percent and 10.57 percent respectively.
Operating Results
Revenues 2018

According to consolidated financial statement, , the overall operating results in 2018 were better than those
in 2017 from the following two main sources of revenue :
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
รำยได้หลัก และต้นทุนหลัก ตำมงบกำรเงินรวม แบ่งเป็ น 2 ส่วนใหญ่ คือ
1. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 1,035.17 ล้ำนบำท และ1,030.60 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 4.57 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.44 ต้นทุนขำยและต้นทุน
ให้บริ กำร ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 770.17 ล้ำนบำท และ 797.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง จำกปี
2560 เท่ำกับ 26.87 ล้ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 3.37
2. รำยได้ค่ำก่ อสร้ ำง ปี 2561 และปี 2560 เท่ ำกับ 1,441.65 ล้ำนบำท และ 254.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เพิม่ ขึ้น จำกปี 2560 เท่ำกับ 1,187.51 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 467.27 ต้นทุนก่อสร้ำง ปี 2561 และปี
2560 เท่ำกับ 1,276.88 ล้ำนบำท และ 197.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้น จำกปี 2560 เท่ำกับ 1,079.72
ล้ำนบำท หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 547.64
จำกผลกำรดำเนิ นงำน มีกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 427.77 ล้ำนบำท และ 290.54 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 139.23 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.92 มีกำไรจำกกำรดำเนิ นงำนสำหรับ
ปี 2561 และ ปี 2560 เท่ำกับ 218.05 ล้ำนบำท และ 147.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 70.98 ล้ำนบำท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 48.26 และมีอตั รำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ 13.96 และร้อย
ละ 10.57
วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน

รายได้ หลัก ปี 2561

หน่ วย : ล้ านบาท

งบกำรเงินรวม รำยได้หลัก ปี 2561 แบ่ง 2 ส่วน มีผลกำรดำเนินงำนรวมดีข้ ึนจำกปี 2560 เนื่องจำก
1. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู งมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้น อันเนื่ องมำจำกได้รับคำสัง่ ซื้ อ
จำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องในอุตสำหกรรมยำนยนต์ คอมเพรสเซอร์และเครื่ องปรับอำกำศ และอุปกรณ์อื่นๆ ประเภท
เครื่ องมื อทำงกำรแพทย์ ซึ่ งต้นทุ นส่ วนใหญ่จะเป็ น ค่ ำแรงงำน ค่ ำใช้จ่ ำยในกำรผลิ ต และค่ ำเสื่ อมรำคำของ
เครื่ องจักร ซึ่งบริ ษทั ได้บริ หำรจัดกำรต้นทุนให้มีประสิ ทธิภำพได้อย่ำงต่อเนื่อง
2. รำยได้จำกกำรก่ อสร้ำง ภำยใต้กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อย เริ่ มมีรำยได้ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนขยะ ในปลำยปี 2560 ต่อมำในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้รับงำนก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มียอดรำยได้เพิ่มขึ้น
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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 2017. In 2018, the subsidiary was awarded with other construction projects, thus
earning additional revenues, for example, from solar-energy power plants, alternative-energy power plants powered by
community waste. Most costs from the construction business went to construction fees, salary and wages.
Revenues
The APCS’s financial statements reflect APCS main business lines – producing and distributing highprecision parts and components for the following 4 major industries, namely, (1) automotive, (2) air-conditioning
compressor and refrigeration, (3) digital camera and (4) other industries.
The product distribution was classified into 75.46% of distribution to domestic customers in average
and 24.54% of distribution to foreign customers in average.
Structure of revenue

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

Separate financial statement
2016
2017
2018
Million Baht %
Million Baht %
Million Baht
%
645.18
71.39
681.09 69.31
690.22 69.48
186.20
49.58
21.48
902.44
1.30
903.74

20.60
5.49
2.37
99.85
0.15
100.00

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

167.56 16.87
84.32 8.49
48.61 4.89
990.71 99.73
2.70 0.27
993.41 100.00

According to APCS financial statement, business of manufactures high precision metal parts and components
has an increase in revenue from sales in 2018, compared with 2017 by Bt 9.79 million or equivalent to 1% The
increase was attributed to:
1. Automotive industry
As shown in the separate financial statements, revenues from the automobile industry rose by about Bt
9.13 million or 1.34 percent year on year from 2017. 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 2017 as APCS received additional purchase orders for the models
APCS had been producing. Though components for certain models were being obsolete, APCS had capabilities to
produce components for new models. Hence, APCS received additional purchase orders to replace obsolete 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
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ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โรงงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน โดยใช้เชื้อเพลิง
แปรรู ปจำกขยะชุมชน โดยต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำง ส่วนใหญ่เป็ น ค่ำก่อสร้ำง เงินเดือนและค่ำจ้ำง
รายได้
งบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั รำยได้หลักของบริ ษทั อยู่ในกลุ่มธุ รกิ จผลิ ต และจำหน่ ำยชิ้ นส่ วนโลหะที่ มีควำม
เที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) อุตสำหกรรม
ยำนยนต์ 2) อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น 3) อุ ตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพ
ดิจิตอล 4) อุตสำหกรรมอื่นๆ โดยแบ่งเป็ นกำรจำหน่ำยสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำในประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 75.46 และจำหน่ำยให้
ลูกค้ำต่ำงประเทศเฉลี่ย ร้อยละ 24.54
โครงสร้ างรายได้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2560
2561
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
กลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
1. อุตสำหกรรมยำนยนต์
2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่ อง ปรับอำกำศและ
เครื่ องทำควำมเย็น
3. อุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
4. อื่น ๆ
รวมรายได้จากการขาย
รำยได้อื่น
รายได้รวม

645.18

71.39

681.09

69.31 690.22

69.48

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

214.47
42.53
42.83
980.92
1.75
982.67

21.83 167.56
4.33 84.32
4.36 48.61
99.83 990.71
0.17
2.70
100.00 993.41

16.87
8.49
4.89
99.73
0.27
100.00

งบกำรเงินเฉพำะรำยได้จำกกำรขำยธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู งในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ เมื่อเทียบกับปี 2560
เพิ่มขึ้น 9.79 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1 เนื่องจำก
1. อุตสำหกรรมยำนยนต์ ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั อุตสำหกรรมยำนยนต์เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำนวนเงิน
9.13 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.34 โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ของบริ ษทั แบ่งเป็ นประเภทชิ้นส่ วน
รถยนต์ และชิ้นส่ วนรถจักรยำนยนต์ (รำยละเอียดดูในส่ วนที่ 1 ข้อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุ รกิ จ เรื่ องโครงสร้ำง
รำยได้) โดยภำพรวมรำยได้จำกกำรจำหน่ำยชิ้นส่ วนยำนยนต์ เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เนื่ องจำกบริ ษทั ได้รับสั่งซื้ อจำกลูกค้ำ
เพิ่มขึ้น ในแบบงำนรุ่ นที่เคยผลิตซึ่ งถึงแม้จะมีงำนบำงรุ่ นหมดกำรผลิตไป แต่บริ ษทั ก็มีศกั ยภำพในกำรผลิตชิ้นงำนให้
เป็ นไปตำมแบบงำนรุ่ นใหม่ (New Model) ของลูกค้ำผูผ้ ลิตรถยนต์ ทำให้ได้รับคำสั่งซื้ อเพิ่มมำทดแทนงำนบำงรุ่ นที่
หมดรุ่ นกำรผลิต สำหรับสภำวะอุตสำหกรรมกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ในอนำคตปริ มำณกำรผลิตเพื่อจำหน่ ำยใน
ประเทศ มี ยอดกำรผลิตอยู่ในภำวะทรงตัว หรื อปรั บตัวเพิ่มขึ้ นเพียงเล็กน้อย ซึ่ งเป็ นไปตำมสภำวะอุตสำหกรรม แต่
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ยังคงเป็ นอุตสำหกรรมหลักของประเทศ ที่ รัฐบำลให้กำรสนับสนุ นโดย
ภำพรวมกำรผลิตรถยนต์ในประเทศน่ำจะเน้นกำรผลิตเพื่อใช้หมุนเวียนภำยในประเทศ เนื่ องจำกรถยนต์ตำมโครงกำร
นโยบำยรถยนต์คนั แรกได้ทยอยครบกำหนดที่จะสำมำรถโอนได้แล้ว ทำให้ผบู ้ ริ โภคมีควำมต้องกำรที่จะซื้ อรถยนต์ใหม่
หรื อมีควำมต้องกำรใช้รุ่นใหม่ เนื่องจำกประหยัดพลังงำนมำกกว่ำรถยนต์รุ่ นเดิม
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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.
2. Air-conditioning compressor and refrigeration industry
The APCS’s separate financial statements showed revenues in 2018 decreased by Bt 46.91 million or 21.87
percent from those in 2017, due to lower customer orders as a result of ending model life. Nevertheless, APCS
remains a reliable supplier with an excellent product quality.
3. The digital camera industry
The APCS’s separate financial statements Revenues from the digital camera industry in 2018 increased by
about Bt 41.79 million or 98.26 percent from those in 2017. APCS remains a reliable supplier with an excellent
product quality, and therefore APCS received more orders continuously.
4. Other industrial components
Revenues from components for other industries in 2018 increase by about Bt 5.78 million or 13.50 percent from
those in 2017. Those components include medical tools, aerospace components, machinery spare parts, etc. In 2017,
components for other industries continued to increase resulting in a growth in revenue.
The consolidate financial statements reflect APCS main business lines – producing and distributing highprecision parts and components for the following 4 major industries, namely, (1) automotive, (2) air-conditioning
compressor and refrigeration, (3) digital camera and (4) other industries. The product distribution was classified into
75.46% of distribution to domestic customers in average and 24.54 % of distribution to foreign customers in average.
18

Consolidated financial statement
2016
2017
2018
% Million Baht
Million Baht
%
Million Baht
1.Manufactures high precision parts and
components made from metals
1.1 Automotive industry
1.2 Air-conditioning compressor and
refrigeration industry
1.3 Digital camera industry
1.4 Other industries
Total Manufactures high precision parts and
components made from metals
2. Consulting and Construction
3. Production and sale row water
Total Revenues for sale
Other Revenues
Total Revenues

%

645.18

65.12

681.09

52.92

690.22

27.82

186.20
49.58
21.48

18.79
5.00
2.17

214.47
42.53
42.83

16.66
3.30
3.33

167.56
84.32
48.61

6.76
3.40
1.96

902.44
59.04
23.45
984.93
5.85
990.78

91.08
5.96
2.37
99.41
0.59
100.00

980.92
303.82
1,284.74
2.35
1,287.09

76.21
23.61
99.82
0.18
100.00

990.71
1,450.40
35.71
2,476.82
3.67
2,480.82

39.94
58.47
1.44
99.85
0.15
100.00

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, Asia Precision A.T.
Co., Ltd. (which produces similar products with APCS), the financial performance would go into the same direction.
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2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ลดลงจำกปี 2560 จำนวนเงิน 46.91 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.87 เนื่ องจำกในปี
2561 ยอดคำสั่งซื้ อของบริ ษทั ลดลงจำกกำรหมดระยะเวลำกำรผลิตของรุ่ นงำน (Model life) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ยังคง
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำและเชื่อมัน่ ในคุณภำพ
3. อุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เพิ่มขึ้น จำกปี 2560 จำนวนเงิน 41.79 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 98.26 ยอดคำสั่ง
ซื้อที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั ยังได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำและเชื่อมัน่ ในคุณภำพ จึงทำให้ยอดคำสัง่ ซื้อเพิ่มขึ้น
4. ชิ้นส่วนอุตสำหกรรมอื่นๆ
งบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั เพิ่มขึ้ นจำกปี 2560 จำนวนเงิ น 5.78 ล้ำนบำท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 13.50 ชิ้ นส่ วน
อุตสำหกรรมอื่นๆ ของบริ ษทั ประกอบด้วย เครื่ องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ชิ้นส่ วนเครื่ องบิน อะไหล่เครื่ องจักร เป็ นต้น
โดยในปี 2560 ชิ้นส่วนอุตสำหกรรมอื่นๆ เพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริ ษทั มียอดรำยได้ที่เพิม่ ขึ้น
งบกำรเงิ นรวม ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยชิ้นส่ วนโลหะที่ มีควำมเที่ ยงตรงสู ง (High Precision Parts and
Components) สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมหลักๆ 4 ประเภท ได้แก่ 1) อุตสำหกรรมยำนยนต์ 2) อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรั บอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น 3) อุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิ จิตอล 4) อุตสำหกรรมอื่ นๆ โดยแบ่ งเป็ นกำร
จำหน่ำยสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำในประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 75.46 และจำหน่ำยให้ลูกค้ำต่ำงประเทศเฉลี่ย ร้อยละ 24.54
2559
ล้ำนบำท ร้อยละ
1. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
1.1 อุตสำหกรรมยำนยนต์
1.2 อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น
1.3 อุตสำหกรรมกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล
1.4 ชิ้นส่ วนอื่น ๆ
รวมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รำยได้อื่น
รายได้รวม

645.18 65.12
186.20
49.58
21.48
902.44
59.04
23.45
984.93
5.85
990.78

18.79
5.00
2.17
91.08
5.96
2.37
99.41
0.59
100.00

งบการเงินรวม
2560
2561
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
681.09 52.92
214.47
42.53
42.83
980.92
303.82
1,284.74
2.35
1,287.09

16.66
3.30
3.33
76.21
23.61
99.82
0.18
100.00

690.22

27.82

167.56
84.32
48.61
990.71
1,450.40
35.71
2,476.82
3.67
2,480.49

6.76
3.40
1.96
39.94
58.47
1.44
99.85
0.15
100.00

งบกำรเงินรวม ในกลุม่ ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสู ง เมื่อนำงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั หักรำยกำรระหว่ำงกัน
แล้ว กับบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด 1) (ซึ่ งประกอบธุ รกิ จประเภทเดี ยวกันกับบริ ษทั ) กำรวิเครำะห์จะมีตวั เลข
ทิศทำงสอดคล้องกับงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั ดังนั้นเพื่อให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจจึงขอวิเครำะห์รำยได้รวม เฉพำะกลุ่ม
ธุ รกิ จที่ ปรึ กษำและก่อสร้ำง และกลุ่มธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำดิ บ ซึ่ งเป็ นรำยได้รวมที่ เพิ่มขึ้ นจำกปี 2560 อย่ำงมี
สำระสำคัญ
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To make it easy, we wish to analyze the overall revenues, which increased from those in 2017 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 ( EPC )
In the consolidated financial statements, the subsidiary earned, in 2018 and 2017, Bt 1,450.40 million and Bt
303.82 million respectively; an increase of Bt 1,146.58 million (79.05 percent) year on year. The subsidiary engages in
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.
The subsidiary received construction projects in the area of power plant with fuel derived from communal
waste, solar power plant, electricity substation, and 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, revenue of the subsidiary handling raw water production
and distribution in 2018 increased by Bt 35.71 million year on year. In 2017, the water sale contract with a customer
was unclear, causin a lot of dispute between the two parties. CK and the customer reviewed the contract together to
resolve working procedures and eliminate disputes. Today, the new contract has been signed, and the customer already
purchased the agreed amount of raw water as per contracts.
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, cost of sales for 2018 was Bt 760.82 million (equivalent to
76.80 percent of revenue) and cost of sales for 2017 was Bt 795.72 million (equivalent to 81.12 percent of revenue).
Costs of sales included raw materials such as steel, aluminum, etc., chroming charges, direct labor, depreciation,
electricity charges, water charges, etc. There was a decrease in cost of sales of 4.39 percent year on year due to lower
depreciation of equipment and more effective cost management.
In the consolidated financial statements, the proportion of cost of sales for metal parts manufacturing
business against total consolidated revenue for 2018 and 2017 were 30.70 percent and 61.94 percent respectively.
This was due to rapid expansion in consulting and construction business.
In terms of the consultation and construction unit, the proportion of cost of sales against total consolidated
revenue for 2018 and 2017 were 88.68 percent and 65.33 percent respectively. The costs, which consisted of wages to
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1. กลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง ( EPC )
งบกำรเงินรวม บริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 1450.40 และ 303.82
ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำนวนเงิ น 1,146.58 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 79.05 เป็ นกำรดำเดิ นงำนของ
บริ ษทั ย่อยที่ดำเนินธุรกิจให้บริ กำรวิศวกรรมโยธำ และวิศวกรรมไฟฟ้ำกำลัง ในกำรออกแบบและให้คำปรึ กษำด้ำนงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร รวมถึงให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ด ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้ำ
ด้วยเซลล์แสงอำทิตย์ โรงฟลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะชนิ ดต่ำงๆ และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกลม ทุกขนำดกำลังกำรผลิตและ
ติดตั้ง
บริ ษทั ย่อยได้รับงำน โครงกำรงำนก่อสร้ำงพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ โครงกำรจ้ำงงำนระบบไฟฟ้ำ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ย่อยมีวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชำญ และมีศกั ยภำพที่จะสำมำรถรับงำน
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงพลังงำนทดแทน และพลังงำนทำงเลือก ซึ่ งปั จจุบนั รัฐบำลให้กำรสนับสนุนภำคเอกชน และชุมชน
ในกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก เพื่อลดภำวะปริ มำณกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจก และเป็ นจุดเริ่ มต้นให้
ประเทศไทยเริ่ มก้ำวสู่ เส้นทำงของกำรเป็ นสังคมคำร์ บอนต่ำ (low Carbon Society) จึงสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ทำให้
บริ ษทั ย่อยมีรำยได้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลให้ภำพรวมกลุ่มบริ ษทั มีผลกำรดำเนินงำนที่ดีข้ นึ ทั้งนี้ตน้ ทุนส่วนใหญ่
เป็ นค่ำจ้ำงก่อสร้ำง เงินเดือน ค่ำแรงงำนวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชำญ เป็ นต้น
2. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
งบกำรเงินรวม บริ ษทั ย่อยที่ดำเนิ นงำนเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ ในปี 2561 รำยได้จำกกำรขำยน้ ำ เพิ่มขึ้น
จำกปี 2560 จำนวน 35.71 ล้ำนบำท ในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำจำหน่ำยน้ ำดิ บให้กบั ลูกค้ำแห่ งหนึ่ ง โดยมีประเด็น
ปั ญหำต่ำงๆและสัญญำไม่ช้ ีชดั จึงเป็ นประเด็นข้อโต้แย้งระหว่ำงกันทั้งสองฝ่ ำย ทำให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั เอกชนดังกล่ำว
ได้หำรื อร่ วมกันเพื่อจัดทำสัญญำใหม่ พร้อมกำหนดวิธีกำรปฏิบตั ิใหม่ให้มีควำมเหมำะสม ลดควำมไม่ชดั เจนต่ำงๆ จึงทำให้
ปี 2560 ไม่มีกำรสู บน้ ำ ปั จจุบนั ได้มีกำรจัดทำสัญญำใหม่เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และลูกค้ำจึงสู บน้ ำตำมสัญญำในปี 2561 ทั้ง
จำนวน
ต้ นทุนขายและอัตรากาไรขั้นต้ น
ต้นทุนขำยของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย
- กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง
งบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ต้นทุ นขำย ปี 2561 จำนวน 760.82 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นร้อยละ 76.80 และ ปี 2560
จำนวน 795.72 คิดเป็ นร้อยละ 81.12 ลดลงร้อยละ 4.39 ต้นทุนขำย ประกอบด้วย ค่ำวัตถุดิบ เช่น เหล็ก อลูมิเนี ยม เป็ น
ต้น ค่ำจ้ำงชุบชิ้นงำน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ และอื่นๆ เป็ นต้น มำจำกค่ำเสื่ อมรำคำที่
ลดลง และกำรบริ หำรจัดกำรควบคุมต้นทุนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
งบกำรเงินรวม ต้นทุนขำย ปี 2561 และปี 2560 มีอตั รำต้นทุนขำยของกลุ่มผลิตชิ้นส่ วนโลหะเที่ยงตรงสู ง
เทียบกับรำยได้รวม มีอตั รำร้อยละ 30.70 และ 61.94 ตำมลำดับ อัตรำต้นทุนขำยลดลงเป็ นอย่ำงมำกเนื่ องจำกกลุ่มธุรกิจ
ที่ปรึ กษำและก่อสร้ำงมีอตั รำกำรเจริ ญเติบโตที่สูงมำกเมื่อเทียบกับปี ก่อน
สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง ปี 2561 และปี 2560 มีอตั รำต้นทุนขำยเทียบกับรำยได้ของกลุ่มธุรกิจ
ที่ ปรึ กษำและก่อสร้ำง มีอตั รำร้อยละ 88.68 และ 65.33 ต้นทุนขำย ประกอบด้วย ค่ำแรงงำนวิศวกรผูค้ วบคุมงำน
ค่ำจ้ำงก่อสร้ำง ค่ำแรงงำนก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงที่ปรึ กษำ เป็ นต้น เพิ่มขึ้น เนื่องจำก ปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้ดำเนิน
ธุรกิจด้ำนก่อสร้ำง ซึ่งมีตน้ ทุนสูงกว่ำรำยได้ที่ปรึ กษำ และปี 2560 บริ ษทั ย่อยมีรำยได้ส่วนใหญ่เป็ นค่ำที่ปรึ กษำ
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supervisory engineers, construction expenses, labor, consultation fees, etc, increased in 2018 as a result of higher
proportion of construction work compared to consulting work in 2017.
In terms of raw water production and distribution unit, as earlier stated in 2017 the water sales contract was
reviewed with the customer. The new contract was concluded and signed in late 2017. The subsidiary would start
earning revenue from raw water sale in 2018. Costs of sales usually go to labor, electricity charges, depreciation,
gasoline for water pumps, pump maintenances, etc. If the subsidiary has additional customers to buy raw water, the
gross profit would definitely increase.
Sales and administration expenses
Consisted of:

Selling expenses
Administrative expenses
Other Expenses

Provision for impairment of goodwill

expenses.

Separate financial statement
2016
2017
2018
5.01
5.04
5.33
74.06
71.19
78.06
2.08
8.01
81.15
84.24
83.39

(Unit : Million Baht)
Consolidated financial statement
2016
2017
2018
5.01
5.04
5.33
117.12
118.60
161.90
2.11
8.09
0.12
29.50
153.74
131.73
167.35

Sales and administration expenses included sales expenses, exchange rate loss, administration expenses and other

Most administration expenses went to the staff’s monthly salary and welfare benefits, bonus, remuneration
to directors, professional fees and depreciation.
In separated financial statement, sales and administration expenses in 2018 and 2017 were Bt 83.39 million (8.41
percent compared to revenue) and Bt 84.24 million (8.59 percent compared to revenue) respectively. The decrease was due
to continuous effective management of cost.
In the consolidated financial statements, sales and administration expenses in 2018 and 2017 were Bt 167.35
million (6.76 percent compared to revenue) and Bt 131.73 million (10.24 percent compared to revenue) respectively. The
increase was in line with the expansion of subsidiaries. Nevertheless, the ratio of sales and administration expense to total
revenue decreased year on year.
Financial costs
In the APCS’s separate financial statements, financial costs in 2018 and 2017 featured Bt 0.05 million and Bt 0.23
million respectively, a Bt0.18 million drop from that in 2017
In the consolidated financial statements, financial costs in 2018 and 2017 were Bt 8.55 million and Bt 9.07 million
respectively. The decrease of Bt 0.52 million was due to subsidiary’s debt restructuring, resulting in lower interest rate and
partial loan payback.
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สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น ว่ำในระหว่ำงปี 2560 บริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำร
เจรจำสัญญำใหม่กบั ลูกค้ำบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง และในปลำยปี 2560 ได้ตกลงลงนำมในสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิบใหม่เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ว โดยบริ ษทั ย่อยเริ่ มมี ร ำยได้จำกกำรจำหน่ ำยน้ ำดิ บ ในปี 2561 โดยปกติ ธุรกิ จนี้ ตน้ ทุ นขำยส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย ค่ำแรงงำน ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำน้ ำมันเครื่ องสู บน้ ำ ค่ำซ่อมแซมบำรุ งรักษำ และอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ ง
หำกมีบริ ษทั ย่อยมีกำรจำหน่ำยน้ ำดิบให้กบั ลูกค้ำเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้มีอตั รำกำไรขั้นต้นสูงขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2559
2560
2561
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิยม

5.01
74.06
2.08
81.15

5.04
71.19
8.01
84.24

5.33
78.06
83.39

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
2560
2561
5.01
117.12
2.11
29.50
153.74

5.04
118.60
8.09
131.73

5.33
161.90
0.12
167.35

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน โบนัส ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ และค่ำเสื่ อมรำคำ
งบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ในปี 2561 เท่ำกับ 83.39 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
8.41 และ ปี 2560 เท่ำกับ 84.24 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 8.59 ลดลง เนื่ องจำกบริ ษทั สำมำรถจัดกำรบริ หำรค่ำใช้จ่ำยได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องจำกปี ก่อน
งบกำรเงินรวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ปี 2561 เท่ำกับ 167.35 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 6.76 และ ปี
2560 เท่ำกับ 131.73 ล้ำนบำท 10.24 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของธุรกิจของ
บริ ษทั ย่อยที่มีอตั รำกำรเจริ ญเติมโต แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเทียบอัตรำของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเทียบกับรำยได้
ลดลง เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ต้ นทุนทางการเงิน
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ต้นทุนทำงกำรเงิน ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 0.05 ล้ำนบำท และ 0.23 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 0.18 ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม ต้นทุนทำงกำรเงิน ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 8.55 ล้ำนบำท และ 9.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง
จำกปี 2560 จำนวน 0.52 ล้ำนบำท มำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของบริ ษทั ย่อย ที่มีผลทำให้อตั รำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ลดลง
และมีกำรจ่ำยชำระคืนเงินต้นบำงส่วน
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2. Analysis of financial status
Assets
The separate financial statements showed totals assets in 2018 and 2017 at Bt 1,630.85 million and
Bt1,422.91 million respectively. In 2018, the total assets featured 32.21% current assets and 67.79% non-current assets.
27.87% of the non-current assets were land, buildings and equipment and 39.86% long-term loans to related parties
The consolidated financial statements showed totals assets in 2018 and 2017 at Bt2,886.72 million and
Bt1,871.88 million respectively. In 2018, the total assets featured 63.13% current assets and 36.87% non-current
assets. Some 30.36% 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:
Trade and other current receivable
Consisted of
Trade receivables
Less allowance for doubtful accounts
Total trade receivables
Unbilled construction revenues
Prepaid for contractor
Withholding tax
Accrued income
Revenue Department receivable
Prepaid for contractor
Others
Total

2016

Million Baht

Separate financial statement
2017

2018

2016

Consolidated financial statement
2018
2017

% Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht
172.49 98.53%
171.23 98.66%
165.98 98.88%
226.42 91.34%
262.69 84.82%
272.35
172.49 98.53%
171.23 98.66%
165.98 98.88%
226.42 91.34%
262.69 84.82%
272.35
5.69
2.30%
30.58
9.87%
830.75
1.05
0.60%
0.87
0.50%
1.13
0.67%
5.03
2.03%
3.16
1.02%
10.92
0.01
0.01%
0.01
0.01%
1.71
0.69%
3.34
1.08%
4.52
2.94
1.19%
3.56
1.44%
3.30
1.07%
11.89
3.08
0.99%
146.05
1.51
0.86%
1.44
0.83%
0.74
0.44%
2.53
1.02%
3.54
1.14%
10.38
175.07 100.00%
173.56 100.00%
167.86 100.00%
247.88 100.00%
309.69 100.00% 1,286.86

Trade account receivables and other receivables-other businesses for separate financial statement as of the
year ended 2018 and 2017 were Bt 167.86 million and Bt 173.56 million respectively, or 10.30% and 12.18% of total
asset respectively. In 2018, it decreased from 2017 for Bt 5.70 million.
Trade and other receivables-other third parties for consolidated financial statement as of the year ended 2018
and 2017 were Bt 1,286.86 million and Bt 309.69 million or 41.05% and 16.26% of total assets respectively, increasing
from 2017 for Bt 977.17million.
For separate financial statements, account receivables and other receivables decreased year on year due to
better debt collection management. The majority of credit term is between 30-60 days.
For consolidated financial statements, account receivables and other receivables increased year on year; this
is in line with growth in revenue. The majority of receivables were from subsidiaries in construction business.
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%
21.16%
21.16%
64.56%
0.85%
0.35%
0.92%
11.35%
0.81%
100.00%
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2. การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
งบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั มีสินทรั พย์รวม ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 1,630.85 ล้ำนบำท และ 1,422.91 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ปี 2561 สิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 32.21และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ
67.79 ของสิ นทรัพย์รวม ในส่วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็ นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 27.87 และ
เงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย ร้อยละ 39.86
งบกำรเงิ นรวม มี สิน ทรั พย์ร วม ปี 2561 และ 2560 เท่ ำกับ 2,886.72 ล้ำนบำท และ 1,871.88 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ปี 2561 สิ นทรัพย์รวม ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 63.13 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ
36.87 ของสิ นทรัพย์รวม ในส่วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็ นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 30.36
โดยภำพรวมในงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั และงบกำรเงินรวม รำยกำรสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมีรำยละเอียดดังนี้
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ประกอบด้วย
ลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ
มูลค่างานทีท่ าเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนีก้ รมสรรพากร
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมา
อืน่ ๆ
รวม

2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560

%
ล้ านบาท
172.49 98.53%
172.49 98.53%
1.05
0.60%
0.01
0.01%
1.51
0.86%
175.07 100.00%

ล้ านบาท

%

2561
ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2560

2559
%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

2561
ล้ านบาท

%

171.23 98.66% 165.98 98.88% 226.42 91.34% 262.69 84.82% 272.35 21.16%
171.23 98.66% 165.98 98.88% 226.42 91.34% 262.69 84.82% 272.35 21.16%
5.69
2.30% 30.58
9.87% 830.75 64.56%
0.87
0.50%
1.13
0.67%
5.03
2.03%
3.16
1.02%
10.92
0.85%
0.01
0.01%
1.71
0.69%
3.34
1.08%
4.52
0.35%
2.94
1.19%
3.56
1.44%
3.30
1.07%
11.89
0.92%
3.08
0.99% 146.05 11.35%
1.44
0.83%
0.74
0.44%
2.53
1.02%
3.54
1.14%
10.38
0.81%
173.56 100.00% 167.86 100.00% 247.88 100.00% 309.69 100.00% 1,286.86 100.00%

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 167.86 ล้ำนบำท และ 173.56 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.30 และร้อยละ 12.18 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับ ปี 2561ลดลงจำกปี 2560
เท่ำกับ 5.70 ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เท่ำกับ 1,286.86 ล้ำนบำท และ 309.69 ล้ำน
บำท คิดเป็ นร้อยละ 41.05 และร้อยละ 16.26 ของสิ นทรัพย์รวม ตำมลำดับเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำนวน 977.17 ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น จำนวนส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ กำรค้ำ ลดลง เนื่ องจำกมีกำร
บริ หำรหำรจัดกำรกำรติดตำมลูกหนี้ดีข้ ึน เครดิตเทอมกำรรับชำระหนี้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 30 - 60 วัน
งบกำรเงินรวม ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดรำยได้ที่เพิ่มขึ้น จำนวนลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น ส่วนใหญ่เป็ นยอดลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั ย่อยที่ดำเนินงำน ที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง
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Trade receivables at the end of the year are classified by aging as follows:

Within credit term
Overdue 1 month to 3 month
Overdue over 3 month
Total
Retention receivables to agreement
Total
Less Allowance doubtful accounts
Unbilled construction revenues
Net

Within credit term
Overdue 1 month to 3 month
Overdue over 3 month
Total
Retention receivables to agreement
Total
Less Allowance doubtful accounts
Unbilled construction revenues
Net

Separate financial statement
2016
2017
2018
%
%
Million Baht
Million Baht
%
Million Baht
118.52 68.71%
128.47 75.03%
124.46 75.03%
51.42 29.81%
42.76 24.97%
41.10 24.97%
2.55
1.48%
0.42
172.49 100.00%
171.23 100.00%
165.98 100.00%
172.49 100.00%
171.23 100.00%
165.98 100.00%
172.49 100.00%
171.23 100.00%
165.98 100.00%
Consolidated financial statement
2016
2017
2018
%
Million Baht
%
%
Million Baht
Million Baht
172.45 74.30%
144.76 49.36%
160.56 49.36%
51.42 22.15%
101.22 34.51%
47.31 34.51%
2.55
1.10%
0.42
226.42 97.55%
245.98 83.87%
208.29 83.87%
16.71
5.70%
64.06
5.70%
226.42 97.55%
262.69 89.57%
272.35 89.57%
5.69
2.45%
30.58 10.43%
830.75 75.31%
232.11 100.00%
293.27 100.00% 1,103.10 100.00%

In separate financial statement, the domestic account receivables in 2018 and 2017 were 70 percent and 74
percent respectively. Foreign account receivables in 2018 and 2017 were 30 percent and 26 percent respectively.
In consolidated financial statement, the domestic account receivables in 2018 and 2017 were 95 percent and
84 percent respectively. Foreign account receivables in 2018 and 2017 were 5 percent and 16 percent respectively.
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 2018 and 2017 were considered, it would be seen that
almost of total account receivables were account receivables 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.
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ลูกหนี้กำรค้ำ แบ่งตำมอำยุหนี้ได้ ดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2559
2560
2561
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
ลูกหนี้ การค้าทีย่ งั ไม่ถึงกาหนดชาระ
118.52 68.71% 128.47 75.03% 124.46 75.03%
ลูกหนี้ การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระ 1-3 เดือน
51.42 29.81% 42.76 24.97% 41.10 24.97%
ลูกหนี้ การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 2.55 1.48%
0.42
รวม
172.49 100.00% 171.23 100.00% 165.98 100.00%
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญา
รวม
172.49 100.00% 171.23 100.00% 165.98 100.00%
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
มูลค่างานทีท่ าเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
สุทธิ
172.49 100.00% 171.23 100.00% 165.98 100.00%
2559
ล้านบาท %
ลูกหนี้ การค้าทีย่ งั ไม่ถึงกาหนดชาระ
172.45 74.30%
ลูกหนี้ การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระ 1-3 เดือน
51.42 22.15%
ลูกหนี้ การค้าทีเ่ กินกาหนดชาระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 2.55 1.10%
รวม
226.42 97.55%
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญา
รวม
226.42 97.55%
หัก ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
มูลค่างานทีท่ าเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
5.69 2.45%
สุทธิ
232.11 100.00%

งบการเงินรวม
2560
2561
ล้านบาท %
ล้านบาท
%
144.76 49.36% 160.56 49.36%
101.22 34.51%
47.31 34.51%
0.42
245.98 83.87% 208.29 83.87%
16.71 5.70%
64.06 5.70%
262.69 89.57% 272.35 89.57%
30.58 10.43% 830.75 75.31%
293.27 100.00% 1,103.10 100.00%

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั มีลูกหนี้ กำรค้ำในประเทศ ณ สิ้ นปี 2561 และ 2560 ร้อยละ 70 และร้อยละ 74 ตำมลำดับ
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 ร้อยละ 30 และร้อยละ 26 ตำมลำดับ
งบกำรเงินรวม มีลูกหนี้ กำรค้ำในประเทศ ณ สิ้ นปี 2561 และ 2560 ร้อยละ 95 และร้อยละ 84 ตำมลำดับ ลูกหนี้
กำรค้ำต่ำงประเทศ ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 ร้อยละ 5 และร้อยละ 16 ตำมลำดับ
นโยบำยกำรให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้ำอยูร่ ะหว่ำง 30 - 60 วัน โดยส่ วนใหญ่เท่ำกับ 30 วัน หำกพิจำรณำจำกอำยุ
ลูกหนี้ กำรค้ำของบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2561 และ 2560 จะเห็นได้วำ่ ลูกหนี้ กำรค้ำส่ วนใหญ่ อยู่ในช่วงยังไม่ถึงกำหนดชำระ
และลูกหนี้ กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระ 1-3 เดือน ซึ่ งลูกหนี้ กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระ 1-3 เดือน ส่ วนใหญ่เกิ ดจำกรอบ
ระยะเวลำกำรเรี ย กเก็บ เงิ นของบริ ษ ัทแตกต่ ำงจำกรอบระยะเวลำกำรจ่ ำยชำระค่ำ สิ นค้ำของลูก ค้ำ จึ งส่ งผลท ำให้
ระยะเวลำในกำรเก็บหนี้เฉลี่ยของบริ ษทั เกินกว่ำระยะเวลำเครดิตเทอมที่บริ ษทั ให้กบั ลูกค้ำ
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Average collection periods for 2018 and 2017 62 days and 64 days respectively, as per separate financial
statements. Average collection periods for 2018 and 2017 103 days and 75 days respectively, as per consolidated
financial
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.
Inventories

APCS’s separate financial statement showed net inventory as of the end of 2018 and 2017 at Bt 82.85
million and Bt 87.90 million respectively, while the group’s consolidated financial statements showed net inventory
as of the end of 2018 and 2017 at Bt 98.41 million and Bt 98.01 million respectively.
Separate financial statement
2016
2017
2018
Million Baht
Million Baht
Million Baht
%
%
%
Finished goods
20.32 25.22%
22.37 25.45%
18.32 22.11%
Work in process
31.24 38.77%
39.68 45.14%
35.33 42.64%
Raw materials
47.99 59.56%
45.86 52.17%
30.19 36.44%
Goods in transit
0.10
0.12%
0.22
0.25%
2.37
2.86%
Total
99.65 123.67% 108.13 123.01%
86.21 104.06%
Allowance for diminution in value of inventories
(19.07) (23.67%) (20.23) (23.01%)
(3.36) (4.06%)
Net
80.58 100.00%
87.90 100.00%
82.85 100.00%
Consolidated financial statement
2017
2018
Million Baht
Million Baht
Million Baht
%
%
%
52.96
60.30%
22.38
22.83%
25.19
25.60%
20.31
23.12%
42.53
43.39%
39.56
40.20%
34.34
39.10%
49.67
50.68%
35.61
36.19%
0.10
0.11%
0.22
0.23%
2.37
2.40%
4.33
4.42%
107.71 122.63%
119.13 121.55%
102.73 104.39%
(19.88) (22.63%)
(21.12) (21.55%)
(4.32)
(4.39%)
87.83 100.00%
98.01 100.00%
98.41 100.00%
2016

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

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.
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ระยะเวลำในกำรเก็บหนี้ เฉลี่ย ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 62 วัน และ 64 วัน
ตำมลำดับ และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 103 วัน และ เท่ำกับ 75 วัน ตำมลำดับ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่ อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรเก็บเงิ นจำกลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปั จจุบนั ของลูกหนี้ และกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
สินค้ าคงเหลือ
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั สิ นค้ำคงเหลือ ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 82.85 ล้ำนบำท และ 87.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
งบกำรเงินรวม สิ นค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 98.41 ล้ำนบำท และ 98.01 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

สินค้าสาเร็จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
รวม

สินค้าสาเร็จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
สินค้าระหว่างทาง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
รวม

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

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2560
2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
22.37 25.45%
18.32 22.11%
39.68 45.14%
35.33 42.64%
45.86 52.17%
30.19 36.44%
0.22 0.25%
2.37 2.86%
108.13 123.01%
86.21 104.06%
(20.23) (23.01%)
(3.36) (4.06%)
87.90 100.00%
82.85 100.00%

2559
ล้านบาท
%
52.96 60.30%
20.31 23.12%
34.34 39.10%
0.10 0.11%
107.71 122.63%
(19.88) (22.63%)
87.83 100.00%

งบการเงินรวม
2560
2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
22.38 22.83%
25.19 25.60%
42.53 43.39%
39.56 40.20%
49.67 50.68%
35.61 36.19%
0.22 0.23%
2.37 2.40%
4.33 4.42%
119.13 121.55% 102.73 104.39%
(21.12) (21.55%)
(4.32) (4.39%)
98.01 100.00%
98.41 100.00%

สิ นค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ของสิ นค้ำคงเหลือรวม เป็ นวัตถุดิบและงำนระหว่ำงผลิต เนื่ องจำก
บริ ษทั จะผลิตสิ นค้ำตำมคำสั่งซื้ อของลูกค้ำเป็ นหลัก โดยลูกค้ำส่ วนใหญ่จะแจ้งมำยังบริ ษทั ถึงแผนกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำในแต่ละ
ช่วงเวลำของปี ทำให้บริ ษทั สำมำรถวำงแผนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เป็ นผลทำให้บริ ษทั ไม่มีควำมจำเป็ นต้อง
ผลิตสิ นค้ำสำเร็ จรู ปจำนวนมำกเพื่อรองรับคำสัง่ ซื้อ
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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
inventory. In the end of 2018, the separate financial statement show for diminution in value of inventories included
mostly raw materials for Bt 0.94 million, finished products for Bt 1.02 million and work in process for Bt 1.40 million,
and consolidated financial statement show for diminution in value of inventories included mostly raw materials for Bt
1.82 million, finished products for Bt 1.02 million and work in process for Bt 1.48 million
The Company's policy in setting of allowance for diminution in value of inventories of slow moving
products has been in the rate of 100% for non-moving over than 1 year finished products, the rate of 10% for nonmoving between 6-12 months raw materials , and in the rate of 20-80% between 1-5 years and in the rate of 100%
from 5 years and over.
Other current assets

In the consolidated and APCS’s financial statements, other current assets as of 2017 were Bt10 million, the
amount of which was a savings deposit with a guarantee obligation at a financial institution with an objective of
guaranteeing a Letter of Guarantee for the subsidiary’s tender in a construction project. That guarantee would be due
in March 2018.

Investment in subsidiaries
Investment in subsidiaries as follows (please see the details of the subsidiaries in Part 1, Item of Business Operation).
Investment portion (%)
Cost method (Unit : Million Baht)
Name of company
Paid-up capital
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1)
Asia Precision A.T. Co., Ltd. 150 million Baht
100.00
100.00 100.00
40.00 150.00 150.00
A2 Technologies Co., Ltd. 320 million Baht
100.00
100.00 100.00 100.00 320.00 500.00
Total
140.00 470.00 650.00
Less Allowance for impairment investments
Total
140.00 470.00 650.00
1)

Remark : On February 25, 2019 P2 Precision Company Limited changed the company’s name to Asia Precision A.T.Company Limited

In the course of 2018, a subsidiary registered its capital increase. APAT 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
Bt320 million to Bt500 million with an objective of increasing it potentials for future projects and coping with future
business expansion.
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เนื่ องจำกผลิ ตภัณฑ์ชิ้นส่ วนของบริ ษทั จะถูกนำไปเป็ นชิ้นส่ วนประกอบในธุ รกิ จยำนยนต์ คอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่เทคโนโลยีกำรผลิตมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว จึงทำให้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สำมำรถจำหน่ำยได้อย่ำงต่อเนื่องไม่ลำ้ สมัยในช่วงเวลำอันสั้น
บริ ษทั มีกำรตั้งค่ำเผื่อสิ นค้ำเคลื่อนไหวช้ำซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดในช่วงที่ผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้ำกำลังเปลี่ยนแปลง
ไปสู่รูปแบบใหม่ ส่งผลทำให้มีชิ้นส่ วนคงเหลือที่ยงั จำหน่ำยไม่หมดตกค้ำงอยู่ ซึ่ งโดยปกติจะมีจำนวนไม่มำกเนื่ องจำก
ลู ก ค้ำ จะแจ้ง ให้ บ ริ ษ ัท ทรำบล่ ว งหน้ำ ประกอบกับ สิ น ค้ำ คงเหลื อ ของบริ ษ ัท ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นรู ป ของวัต ถุ ดิ บ และ
งำนระหว่ำงผลิต ได้แก่ เหล็กและอลูมิเนี ยม ซึ่ งบริ ษทั สำมำรถเก็บรักษำและนำไปประยุกต์ใช้กบั งำนชิ้นส่ วนอื่นได้ จึง
ทำให้บริ ษทั มีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ นค้ำคงเหลือรวม โดย ปี 2561 ตำมงบกำรเงินเฉพำะ ค่ำเผื่อ
กำรลดมูลค่ำ เป็ นวัตถุดิบ จำนวน 0.94 ล้ำนบำท สิ นค้ำสำเร็ จรู ป จำนวน 1.02 ล้ำนบำท และงำนระหว่ำงผลิต จำนวน
1.40 ล้ำนบำท ตำมงบกำรเงินรวม ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ เป็ นวัตถุดิบ จำนวน 1.82 ล้ำนบำท สิ นค้ำสำเร็ จรู ป จำนวน 1.02
ล้ำนบำท และงำนระหว่ำงผลิต จำนวน 1.48 ล้ำนบำท
บริ ษทั มีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ สำหรับสิ นค้ำสำเร็ จรู ปที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ในอัตรำร้อยละ 100 และ
วัตถุดิบที่ ไม่เคลื่อนไหวระหว่ำง 6-12 เดือนในอัตรำร้อยละ 10 และระหว่ำง 1-5 ปี ในอัตรำร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี
ขึ้นไปในอัตรำร้อยละ 100
สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั และงบกำรเงินรวม สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้ นปี 2560 เท่ำกับ 10 ล้ำนบำท ทั้งจำนวน
เป็ นเงินฝำกออมทรัพย์ของบริ ษทั ที่ติดภำระค้ ำประกันกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ ำประกันกำร
ออกหนังสื อค้ ำประกันกำรประกวดรำคำงำนโครงกำรก่อสร้ำงของบริ ษทั ย่อย ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมีนำคม 2561
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รำยละเอียดดังนี้ (รำยละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยดูในส่วนที่ 1 หัวข้อ กำรประกอบธุรกิจ)
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จำกัด

1)

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุน
สุ ทธิ
1)

ทุนชาระ
แล้ว
(ล้านบาท)
150.00
500.00

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
2559
2560
2561
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00

2559
40.00
100.00
140.00
140.00

วิธีราคาทุน
(ล้านบาท)
2560
150.00
320.00
470.00
470.00

2561
150.00
500.00
650.00
650.00

เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่ อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด

ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ย่อย ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยเอพีเอที ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 40 ล้ำนบำท เป็ น
150 ล้ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์กำรเพิ่มทุน เพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนที่ได้รับโอนมำจำกบริ ษทั
และเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต และเอทู ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 320 ล้ำนบำท เป็ น 500 ล้ำนบำท โดยมี
วัตถุประสงค์กำรเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรรับงำน และรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
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Property, plant and equipment
APCS’s separate financial statement showed net land, buildings and equipment as of the end of 2018 and
2017 at Bt 454.46 million and Bt 537.44 million respectively, while the group’s consolidated financial statements
showed net land, buildings and equipment as of the end of 2018 and 2017 at Bt 876.32 million and Bt 961.27 million
respectively.
In 2018, in terms of property, plant and equipment – net in the APCS’s separate financial statements, APCS
invested Bt 22.37 million in the purchase of machinery, tools and equipment and under installation and in the
consolidated financial statements, the group invested Bt 31.03 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
equipment and properties under installation were those transferred into automation and construction in progress by the
subsidiary.
The depreciation reported in 2018 separate financial statements was Bt 102.32 million. The depreciation reported in
2018 consolidated financial statements was Bt 111.61 million.

Right of the raw water distribution contract
In the consolidated financial statements as of the end of 2018 and 2017, rights under the raw water distribution
contract were Bt 148.24 million and Bt 153.91 million repectivery. rights under the raw water distribution contract cause of
A2, a subsidiary investing in CK at 53.33 percent. Thus, Cholkij became a subsidiary in the group.
To book investment in CK 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.
(Unit:Million Baht)
Consolidated
financial statements
Balance as at January 1, 2017
Increase from investment in subsidiary company
Balance as at December 31, 2017
Amortized during the year
Amortized during the year
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159.57
(5.66)
153.91
(5.67)
148.24

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 454.46 ล้ำนบำท และ 537.44 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และงบกำรเงิ นรวม ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ -สุ ทธิ ณ สิ้ นปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 876.32 ล้ำนบำท และ
961.27ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ในปี 2561 ที่ ดิน อำคำรและอุ ปกรณ์ ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั มี กำรลงทุ นซื้ ออุปกรณ์ เครื่ องจักร และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้โรงงำน งำนระหว่ำงติดตั้ง มูลค่ำกำรซื้อทรัพย์สิน เท่ำกับ 22.37 ล้ำนบำท และตำมงบกำรเงินรวม มีกำร
ลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้ และทรัพย์สินระหว่ำงติดตั้งและทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง รวมมูลค่ำกำร
ซื้อ จำนวนจำนวน 31.03 ล้ำนบำท โดยกำรซื้ออุปกรณ์เครื่ องจักรและเครื่ องมือเครื่ องใช้ดงั กล่ำว ส่ วนใหญ่เป็ นกำรซื้ อเพื่อ
ทดแทนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้โรงงำนเดิมที่มีสภำพกำรใช้งำนที่เสื่ อมลง และงำนระหว่ำงติดตั้งเป็ น
กำรโอนทรัพย์สินระหว่ำงติดตั้งเป็ นเครื่ องจักรอัตโนมัติ (Robot) และงำนระหว่ำงก่อสร้ำงของบริ ษทั ย่อย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี 2561 งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เท่ำกับ 102.32 ล้ำนบำท และ งบกำรเงินรวม 111.61 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
สิทธิจากสัญญาขายนา้ ดิบ
งบกำรเงินรวม ณ สิ้ นปี 2561 สิ ทธิ จำกสัญญำขำยน้ ำดิ บ ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกับ 148.24 ล้ำนบำท และ
153.91ล้ำนบำท โดยสิ ทธิจำกสัญญำขำยน้ ำดิบเกิดจำกเอทู ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เข้ำไปลงทุนในซี เค ในสัดส่ วนกำร
ถือหุน้ ร้อยละ 53.33 ซีเคจึงมีฐำนะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เพื่อกำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรลงทุนในซี เคตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ผูบ้ ริ หำรได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินรำคำอิสระ
เพื่อทำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำแต่ละประเภท
โดยมีมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ถือตำมรำยงำนกำรประเมินของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ โดยใช้
วิธีรำคำตลำดหรื อต้นทุนเปลี่ยนแทน และมูลค่ำของสิ ทธิจำกสัญญำขำยน้ ำดิบถือตำมรำยงำนของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ซึ่ ง
ประเมินมูลค่ำของโครงกำรตำมวิธีรำยได้ โดยใช้สมมติฐำนจำกจำนวนปริ มำณน้ ำขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำ
ดิบ ตำมระยะเวลำที่เหลือของสัญญำขำยน้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หักมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ฝ่ ำยบริ หำรประมำณกำรระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิจำกสัญญำขำยน้ ำดิบ เริ่ มนับจำกระยะเวลำ
ที่บริ ษทั มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้ นสุ ดเมื่อหมดระยะเวลำตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน โดย
ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนโดยวิธีเส้นตรง รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
159.57
(5.66)
153.91
(5.67)
148.24

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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Other non-current assets

In the APCS’s financial statements, other non-current assets as of 2018 and 2017 were Bt 0.95 million and Bt 1.06 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 2018 and 2017 were Bt 39.35 million and Bt 18.68
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 Bt18.18million,
2. A contract performance bond of Bt 14.20 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.

Liabilities

APCS’s separate financial statement showed total liabilities as of the end of 2018 and 2017 at Bt 215.12 million and Bt 140.61
million respectively, In 2018, they were classified into current liabilities for 12.38% and non-current liabilities for 0.81%.
The consolidated financial statements showed total liabilities as of the end of 2018 and 2017 at Bt 1,185.32 million
and Bt 401.25 million respectively, In 2018, they were classified into current liabilities for 36.75% and non-current liabilities
for 4.32%.
Most amount of total liabilities according to separate financial statement and consolidated statement as following;

Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution

Bank overdrafts
Promise Note
รวม

Rate interest
(%)
2016 2017 2018
MOR MOR
3.80
-

Separate
Financial Statement
2016
2017
2018
7.82
15.00
7.82
15.00
-

Consolidate
Financial Statement
2016
2017
2018
12.82
4.97
4.94
15.00
12.82
19.97
4.94

APCS’s separate financial statement shows no bank overdrafts and Short-term loans from financial institution as of
end of 2018, and Bt 15 million as of end of 2017. The consolidated financial statements showed as of the end of 2018 and
2017 at Bt 4.94 million and Bt 19.97 million respectively. Objective loan is necessitated by the business operation for the
purpose of working capital and maintaining the company and subsidiaries liquidity.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่ น ณ สิ้ นปี 2561 และ 2560 เท่ ำกับ 0.95 ล้ำนบำท และ 1.06
ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำนวนส่วนใหญ่เป็ นเงินประกันค่ำเช่ำ และเงินประกันทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
และงบกำรเงิ นรวม สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้ นปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 39.35 ล้ำนบำท และ 18.68
ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำนวนส่วนใหญ่เป็ นของบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
1. เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้ เช่น เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นหลักประกันหนังสื อค้ ำประกันไฟฟ้ำ ค้ ำประกันวงเงินสถำบันกำรเงิน จำนวน 18.18 ล้ำนบำท
2. กำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ จำนวน 14.20 ล้ำนบำท ซึ่งมีอำยุสญ
ั ญำก่อสร้ำงมำกกว่ำหนึ่งปี
3. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส่วนที่เหลือเป็ นเงินประกันค่ำเช่ำสำนักงำน เงินประกันอื่น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
หนีส้ ิน
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 215.12 ล้ำนบำท และ 140.61 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยในปี 2561 แบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 12.38 และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 0.81
งบกำรเงิ น รวม ณ สิ้ น ปี 2561 และ 2560 เท่ ำ กับ 1,185.32 ล้ำนบำท และ 401.25 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ
โดยในปี 2561 แบ่งเป็ นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 36.75 และหนี้ สินไม่หมุนเวียน คิดเป็ นร้อยละ 4.32
หนี้สินรวมตำมงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั และงบกำรเงินรวม สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

2559 2560 2561
- MOR MOR
3.80

งบการเงินเฉพาะ

2559
7.82
7.82

2560
-

15.00
15.00

งบการเงินรวม

2561
-

2559
12.82
12.82

2560
4.97
15.00
19.97

2561
4.94
4.94

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมสถำบันกำรเงิน ปี 2561ไม่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื สถำบันกำรเงิน และ 2560 จำนวน 15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 4.94 ล้ำน
บำท และ 19.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์กยู้ มื มำเพื่อเพิ่มสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนในระยะเวลำอันสั้น
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Trade and other payable - third parties
Separate Financial Statement

As follows
Trade payable – Relate parties
Trade payable – Other parties
Retention payables
Advance Payment
Assets payable-Other parties
Unearned revenue from construction
Cash advance received of contract
Other current payable
Other payable – Relate parties
Other payable – Other parties
Withholding Tax payables
Revenue department payables
Undue output tax
Short-term employee benefits
Accrued expenses
Other

Consolidated Financial Statement

2018
2016
2017
2018
2016
2017
Million
Million
Million
Million
Million
Million
%
%
%
%
%
%
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
86.19 70.90% 93.77 80.43% 70.18 36.35% 100.11 75.84% 119.17 69.11% 767.08 79.68%
14.97 12.31%
14.30 7.41%
11.06 6.41% 61.02 6.34%
7.12 0.74%
0.54 0.44%
0.44 0.38%
0.40 0.21%
3.58 2.71%
0.44 0.26%
0.40 0.04%
13.25 1.38%
8.47 4.91% 75.47 7.84%
5.31
0.62
0.92
11.27
0.91
0.84
121.57

4.37%
0.51%
0.76%
9.27%
0.75%
0.69%
100%

4.32
1.06
1.41
14.41
0.34
0.83
116.58

3.71%
0.91%
1.21%
12.36%
0.29%
0.71%
100%

80.00
3.24
0.61
1.96
18.80
2.78
0.81
193.08

41.43%
1.68%
7.46
0.32%
0.68
1.02%
1.42
3.53
9.74% 13.02
1.44%
1.37
0.42%
0.84
100% 132.01

5.65%
0.52%
1.08%
2.67%
9.86%
1.04%
0.63%
100%

5.47
1.12
3.24
4.89
16.94
0.82
0.82
172.44

3.17%
0.65%
1.88%
2.84%
9.82%
0.48%
0.47%
100%

4.96
0.67
3.96
2.24
22.12
3.57
0.82
962.68

0.52%
0.07%
0.41%
0.23%
2.30%
0.37%
0.08%
100%

In separate financial statement, Trade payables-Relate parties for 2018 and 2017 were Bt 70.18 million and
Bt 93.77 million respectively; a decrease of Bt 23.59 million year on year. In consolidated financial statement, Trade
payables-Relate parties for 2018 and 2017 were Bt 767.08 million and Bt 119.17 million respectively; an increase of
Bt 647.91 million year on year. This is 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.)
In separate financial statement, most account payables are to raw material suppliers including steel suppliers,
aluminium suppliers, heat treatment and surface treatment supplier, and etc. The credit terms were between 30 and 90
days.
In separate financial statement, average payment period for 2018 and 2017 were 43 days and 45 days
respectively. In consolidated financial statement, average payment period for 2018 and 2017 were 94 days and 44 days
respectively. This 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 Bt71.32 million and Bt72.67million as of the end of 2018 and 2017, 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
Part 2 in item 12, item 12.2 Type of transaction between clauses 6 and 7)
Long-term loan form financial institution
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เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
เจ้าหนี้ การค้า-กิจการอื่น
เจ้าหนี้ การค้า-กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน
เช็คจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ คา่ ซื้อสินทรัพย์-กิจการอื่น
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินสดรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ อื่น – กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ า่ ยรอนาส่ง
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
อื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2559
2560
2561
2559
2560
2561
ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท %
86.19 70.90% 93.77 80.43% 70.18 36.35% 100.11 75.84% 119.17 69.11% 767.08 79.68%
14.97 12.31%
14.30 7.41%
11.06 6.41% 61.02 6.34%
7.12 0.74%
0.54 0.44%
0.44 0.38%
0.40 0.21%
3.58 2.71%
0.44 0.26%
0.40 0.04%
13.25 1.38%
8.47 4.91% 75.47 7.84%
5.31
0.62
0.92
11.27
0.91
0.84
121.57

4.37%
0.51%
0.76%
9.27%
0.75%
0.69%
100%

4.32
1.06
1.41
14.41
0.34
0.83
116.58

3.71%
0.91%
1.21%
12.36%
0.29%
0.71%
100%

80.00
3.24
0.61
1.96
18.80
2.78
0.81
193.08

41.43%
1.68%
7.46
0.32%
0.68
1.02%
1.42
3.53
9.74% 13.02
1.44%
1.37
0.42%
0.84
100% 132.01

5.65%
0.52%
1.08%
2.67%
9.86%
1.04%
0.63%
100%

5.47
1.12
3.24
4.89
16.94
0.82
0.82
172.44

3.17%
0.65%
1.88%
2.84%
9.82%
0.48%
0.47%
100%

4.96
0.67
3.96
2.24
22.12
3.57
0.82
962.68

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น ปี 2561 และ 2560 จำนวน 70.18 ล้ำนบำท และ 93.77 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 23.59 ล้ำนบำท งบกำรเงินรวม เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น ปี 2561 และ 2560 จำนวน
767.08 ล้ำนบำท และ 119.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จำนวน 647.91 ล้ำนบำท สอดคล้องกับยอดรำยได้
ของกลุ่มบริ ษทั ที่เติบโตขึ้น โดยเฉพำะบริ ษทั ย่อยที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้ำง ซึ่งได้รับงำนให้บริ กำรก่อสร้ำงกับลูกค้ำเพิ่มขึ้น
ทำให้มียอดเจ้ำหนี้ ที่เกี่ ยวข้องกับงำนก่อสร้ ำง เจ้ำหนี้ เ งิ นประกันผลงำน และเงิ นสดรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ ำง
เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน (เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน มีกำหนดระยะเวลำประกันตำมสัญญำไม่เกินหนึ่งปี )
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เจ้ำหนี้กำรค้ำ ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้ค่ำวัตถุดิบ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และค่ำชุบชิ้นงำน เป็ น
ต้น ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ (Credit Term) ประมำณ 30-90 วัน
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ปี 2561 และ 2560 มีระยะเวลำชำระหนี้ เฉลี่ยเท่ำกับ 43 วัน และ 45 วัน ตำมลำดับ และ
ตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560 มี ระยะเวลำชำระหนี้ เฉลี่ยเท่ำกับ 94 วัน และ 44 วัน ซึ่ งยังอยูใ่ นช่วงระยะเวลำ
กำรให้สินเชื่อที่บริ ษทั ได้รับจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ตำมงบกำรเงิ นรวม เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ ยค้ำงจ่ำยจำกบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ สิ้ นปี 2561 และ 2560
เท่ำกับ 71.32 ล้ำนบำท และ 72.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งจำนวนเป็ นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นกับผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย และมีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกันในอัตรำร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถำม โดยมีวตั ถุประสงค์กำรกูย้ มื เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่ วนที่ 2 ข้อ
12 รำยกำรระหว่ำงกัน หัวข้อ 12.2 ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน ข้อ 6 และ 7)
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0.52%
0.07%
0.41%
0.23%
2.30%
0.37%
0.08%
100%

Asia Precision Public Company Limited
Movement for the year

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

Separate financial statement

(Unit : Million Baht)
Consolidated financial statement

2017
-

2018
-

2016
179.99
-

2017
88.17
-

2018
87.13
-

-

-

-

105.28

-

-

(179.99)
-

-

-

0.57
(197.67)
88.17
(87.60)
(0.26)
(87.86)
0.31

1.87
(2.91)
87.13
(8.10)
(0.37)
(8.47)
78.66

1.78
(8.10)
80.81
(8.10)
(1.12)
(9.22)
71.59

2016
179.99
-

A2’s investment in Cholkij in January 2016. The Group has to include Cholkij’s financial statements in its consolidated financial statements.

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 CK,
involved with raw water production and distribution and held 53.33 percent stake in CK, thus CK become one of the
group’s subsidiaries. CK 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, CK 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 CK had requested. CK 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.
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เงินกู้ยืมระยะยาว
รำยกำรเคลื่อนไหวเงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับปี
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว ต้นปี
บวก กูเ้ พิ่ม
เงิ นกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของบริ ษทั ย่อย1)
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น1)
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ นเพิ่มระหว่างงวด
หัก จ่ายชาระหนี้
รวม
หัก ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น
รวมส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดภายในหนึ่ งปี
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว ปลายปี

2559
179.99
-

2560
-

2561
-

2559
179.99
-

2560
88.17
-

2561
87.13
-

-

-

-

105.28

-

-

(179.99)
-

-

-

0.57
(197.67)
88.17

1.87
(2.91)
87.13

1.78
(8.10)
80.81

-

-

-

(87.60)
(0.26)
(87.86)
0.31

(8.10)
(0.37)
(8.47)
78.66

(8.10)
(1.12)
(9.22)
71.59

งบกำรเงิ น เฉพำะบริ ษ ัท เงิ น กู้ยืม ระยะยำวทั้ง จ ำนวน เป็ นเงิ น กู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ มื เพื่อจ่ำยชำระหนี้เจ้ำหนี้ ค่ำเครื่ องจักร ในช่วงปี 2554 – 2555 ซึ่ งเป็ นช่วงขยำยกิจกำร และในปี
2556 บริ ษทั ได้กเู้ งินยืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน อีกจำนวน 30 ล้ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์กำรกูม้ ำเพื่อปรับปรุ ง
อำคำรโรงงำน และบริ ษทั ได้ทยอยจ่ำยชำระคืนเงินต้นตำมสัญญำตั้งแต่ปี 2554 และในระหว่ำงปี 2559 เนื่ องจำกบริ ษทั มี
สภำพคล่องเหลือจำกกำรดำเนิ นงำนค่อนข้ำงมำก จึงได้จ่ำยชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนก่อนกำหนด ทำให้ปลำยปี 2559
บริ ษทั ไม่มีภำระหนี้สินเงินกูย้ ืมระยะยำว ตั้งแต่ปี 2560 บริ ษทั ไม่มีภำระหนี้ ใดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลำที่บริ ษทั มี
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวกับสถำบันกำรเงิน บริ ษทั ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กบั สถำบันกำรเงิน และดำรงรักษำอัตรำส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตำมข้อกำหนดในสัญญำธนำคำร
งบกำรเงิ นรวม สำหรับ ปี 2559 เงิ นกูย้ ืมระยะยำวที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจำกเอทูเข้ำไปลงทุนในซี เคซึ่ งดำเนิ นธุรกิ จ
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ ในสัดส่วนร้อยละ 53.33 ทำให้ซีเคมีฐำนะกลำยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยซี เคกูย้ ืมเงินจำก
สถำบันกำรเงิ นแห่ งหนึ่ ง มีวตั ถุประสงค์กำรกูย้ ืมเพื่อลงทุนในกำรก่ อสร้ ำงระบบท่อส่ งน้ ำของบ่ อเก็บน้ ำ และสร้ำง
อำคำรโรงสูบน้ ำ ในระหว่ำงปี 2559 ซี เคได้ขอปรับโครงสร้ำงหนี้ กบั สถำบันกำรเงินดังกล่ำว โดยซี เคจะจ่ำยชำระคืน
เงิ นต้นให้แก่สถำบันกำรเงิ นเป็ นระยะเวลำ 8 ปี ทำให้เงิ นกูย้ ืมระยะยำว ปี 2559 ถูกจัดประเภทไว้ในส่ วนของหนี้ สิน
ระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ต่อในระหว่ำงปี 2560 สถำบันกำรเงินได้อนุมตั ิแผนปรับโครงสร้ำงหนี้ ตำมที่
ซี เคได้แจ้งไว้ต่อธนำคำร โดยซี เคจะต้องจ่ำยชำระหนี้ เงิ นต้นตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดื อนธันวำคม 2567 อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR และให้เอทู ค้ ำประกันเงินกูย้ ืม โดยไม่คิดค่ำธรรมเนี ยมระหว่ำงกัน (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
ส่วนที่ 2 ข้อ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หัวข้อ 12.2 ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน ข้อ 2) ตำมงบกำรเงินรวม เงินกูย้ มื ระยะยำวที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี จึงลดลง
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In the debt restructuring plan, CK 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 2018 and 2017 was 0.15 times and 0.11
times respectively, an increase from 2017 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 2018 and 2017, they were 0.70 times and 0.27 times, a just a slight increase.
Deferred tax liabilities
The consolidated financial statements showed Deferred tax liabilities of Bt 37.05 million and Bt 38.23
million as of the end of 2018 and 2017, respectively. Most of the assets are from asset revaluation on the date of
investment in the CK’s. (See details in thte Note to Financial Statements).
Employee benefit obligation
In 2018 and 2017, employee benefits were Bt 13.20 million and Bt 9.03 million respectively, in the separate
financial statements and Bt 15.78 million and Bt 10.67 million respectively, in the consolidated financial statements.
(See details in thte Note to Financial Statements).
Shareholders’ equity
The APCS’s separate financial statements, the shareholders’ equity as of the end of 2018 and 2017 at
Bt1,415.72 million and Bt 1,282.30 million respectively, increasing for Bt 133.42 million. The increase was due to
the improved performance of the company.
The consolidated financial statements, the shareholders’ equity as of the end of 2018 and 2017 at
Bt1,538.74 million and Bt1,320.70 million respectively, increasing for Bt 218.04 million. Increased due to the
consolidated performance of the Group.
Details of Capital Increase
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.
Legal Reserve
The Company has to allocate at least 5 percent of net profit as legal reserve each year until this legal reserve
reaches at least 10 percent of registered capital, following Public Company Limited Act, B.E. 1992. This reserve
cannot be used for paying dividends.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
โดยภำยใต้สญ
ั ญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ดงั กล่ำว ซีเคจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้
1. ไม่ลดทุนจดทะเบี ยน หรื อเข้ำควบกับนิ ติบุคคลอื่น หรื อจัดตั้งนิ ติบุคคลอื่นเพื่อดำเนิ นงำนแทน หรื อ
ร่ วมกับนิ ติบุคคลอื่นด้วยประกำรใดๆ ก็ตำม เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อจำก
ธนำคำรก่อน
2. ไม่จ่ำยเงินปั นผลไม่วำ่ เฉพำะกำลหรื อประจำปี หรื อแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ แก่
ผูถ้ ือหุ ้นไม่วำ่ รำยใดรำยหนึ่ งหรื อทั้งหมด และไม่วำ่ จะจ่ำยทำงใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อจำกธนำคำรก่อน
อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 0.15 เท่ำ และ
0.11 เท่ำ ตำมลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เนื่ องจำกในปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ำยชำระหนี้ เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินทั้งจำนวนก่อนครบสัญญำ และไม่ได้ก่อภำระหนี้ สินระยะยำวอื่น และตำมงบกำรเงิ นรวม ปี 2561 และ 2560
เท่ำกับ 0.70 เท่ำ และ 0.27 เท่ำ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ปี 2561 และ ปี 2560 งบกำรเงินรวม เท่ำกับ 37.05 ล้ำนบำท และ 38.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำนวนส่ วนใหญ่
มำจำกกำรส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ณ วันที่ลงทุนในซีเค (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ปี 2561 และ ปี 2560 งบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั เท่ ำกับ 13.20 ล้ำนบำท และ 9.03 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
งบกำรเงินรวม เท่ำกับ 15.78 ล้ำนบำท และ 10.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 1,415.72 ล้ำนบำท และ 1,282.30 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิม่ ขึ้นจำนวน 133.42 ล้ำนบำท โดยเพิม่ ขึ้นจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ที่ปรับตัวดีข้ ึน
งบกำรเงิ นรวม ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ปี 2561 และ 2560 เท่ ำกับ 1,538.74 ล้ำนบำท และ 1,320.70 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 218.04 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเนื่องจำกผลประกอบกำรรวมของกลุ่มบริ ษทั ที่ดีข้ ึน
รายละเอียดการเพิม่ ทุน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2558 บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนเพิ่มทุนอีกจำนวน 329.99 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ ้น
สำมัญจำนวน 329.99 ล้ำนหุน้ ซึ่งเป็ นไปตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2558 ทำให้
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 660 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 660 ล้ำนหุน้
สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ
ประจำปี จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 สำรองตำมกฎหมำยนี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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Detail of Dividend in 2015 - 2018
Opreating
for year
2016
2017
2018

Approval by
AGM of 2017
On 22 April 2017
AGM of 2018
On 22 April 2018
Board of Directors
Meeting No.1/2019
On 25 February 2019

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

Dividend Paid
(Million Baht)

Dividend Paid per share
(per share)

Paid date

660

1.00

-

-

-

660

1.00

-

-

-

660

1.00

-

-

-

Operating Results in 2016 – 2018, The Company the omission of dividend payment because the Company had a
deficits. The Company still required working capital, Therefore, the company owe dividend payment.
Liquidity
Cash flows :
Separate financial statement

(Unit : Million Baht)
Profit from operations before Tax(expense)
Total Adjustmented to reconcile profit (loss)
Change of operating assets and liabilities
Net cash flow provided by (used in) operating activities
Net cash flow provided by (used in) investing activities
Net cash flow provided by (used in) financing activities
Net Increase(decrease) in cash and cash equivalents
Cash and Cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents of the subsidiary at the acquisition date
Cash and cash equivalents at ending of period

2016
43.13
105.44
(7.37)
141.20
(75.58)
(172.17)
(106.55)
227.77
121.22

2017
102.48
114.96
(0.79)
216.65
(202.22)
7.18
21.61
121.22
142.83

2018
149.15
190.13
(4.11)
335.17
(188.29)
(15.00)
131.88
142.83
274.71

Consolidated financial statement
2016
31.90
105.44
(17.52)
119.82
(18.70)
(206.45)
(105.33)
246.98
0.08
141.73

2017
152.09
109.38
(26.71)
234.76
(51.02)
(5.54)
178.20
141.73
319.93

2018
257.54
(62.92)
(25.35)
169.27
(22.71)
(29.39)
117.17
319.93
437.10

In the APCS’s financial statements, in 2018 APCS had net cash of Bt 335.17 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 2018 dropped and subsequently
APCS had sufficient net cash for its operation.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผลในปี 2559 – 2561 สรุปดังนี้
ผลกำร
ดำเนินงำน
อนุมตั ิโดย
ประจำปี
2559 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2560
2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2561
2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562

จำนวนหุน้
มูลค่ำหุน้
เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(ล้ำนหุน้ ) (บำทต่อหุน้ ) (ล้ำนบำท)
(บำทต่อหุน้ )

วันที่จ่ำย
เงินปันผล

660

1.00

-

-

-

660

1.00

-

-

-

660

1.00

-

-

-

ทั้งนี้ผลกำรดำเนินงำนปี 2559 – 2561 บริ ษทั ไม่ได้จ่ำยเงินปันผลเนื่องจำก บริ ษทั มีผลกำรดำเนินงำนเป็ นกำไร แต่
บริ ษทั ยังมีควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงทำให้บริ ษทั งดจ่ำยเงินปันผล
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด :
งบการเงินเเฉพาะบริ ษทั

(หน่ วย : ล้ านบาท)
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเ งินได้
รวมกำรปรับปรุ งจำกกำรกระทบยอดกำไร (ขำดทุน)
รำยกำรอืน่ ๆ จำกกำรดำเนิ นงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนิ นงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้อ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

2559
43.13
105.44
(7.37)
141.20
(75.58)
(172.17)
(106.55)
227.77
121.22

2560
102.48
114.96
(0.79)
216.65
(202.22)
7.18
21.61
121.22
142.83

2561
149.15
190.13
(4.11)
335.17
(188.29)
(15.00)
131.88
142.83
274.71

งบการเงินรวม
2559
31.90
105.44
(17.52)
119.82
(18.70)
(206.45)
(105.33)
246.98
0.08
141.73

2560
152.09
109.38
(26.71)
234.76
(51.02)
(5.54)
178.20
141.73
319.93

2561
257.54
(62.92)
(25.35)
169.27
(22.71)
(29.39)
117.17
319.93
437.10

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ในปี 2561 บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน เท่ำกับ 335.17 ล้ำนบำท
เนื่องจำกบริ ษทั สำมำรถรักษำยอดคำสัง่ ซื้อของลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง บริ หำรจัดกำรลูกหนี้ ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ไม่มี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กำรจ่ำยชำระเงินให้กบั เจ้ำหนี้กำรค้ำ สำมำรถขอเครดิตเทอมได้อย่ำงเหมำะสม ประกอบกับในปี
2561 บริ ษทั มีดอกเบี้ยจ่ำยลดน้อยลงจึงทำให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนหมุนเวียนอย่ำงเพียงพอ
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The net cash injected as investment was Bt 188.29 million as a result of a subsidiary increased their
registered capital in 2018. A2 increased its registered capital by Bt 180 million. The remaining cash expenses was 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 in 2018 was Bt 15 million. In 2018, APCS paid back a short-term loan of
Bt15 million to a financial institution.
Putting into consideration all the three net cash transactions, APCS had cash or cash equivalence as of the
end of 2018 at Bt 274.71 million, sufficient for APCS’s business operation.
In the consolidated financial statements, the Group had net cash from operations at Bt 169.27 million, a
decrease from 2017 due to rapid expansion of subsidiaries in construction business, which required large working
capital. Nevertheless, the Group had sufficient liquidity for its business operation.
The net cash injected in investment was Bt 22.71 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
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 Bt 29.39million 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 2018,sufficient for APCS Group business operation.
Current ratios
In the separate financial statements, for 2018 and 2017, current ratios were 2.60 times and 3.15 times
respectively. In the consolidated financial statements, for 2018 and 2017, current ratios were 1.72 times and 2.70 times
respectively. The current ratio dropped year on year due to the large working capital required from the construction
business. Nonetheless, APCS still has suffcifienct liquidity for normal operations.
The number of days’ sales inventory (days) in the APCS’s separate financial statements in 2018 and 2017
featured 41 days and 39 days, respectively and in the consolidated financial statements in 2018 and 2017 featured 48
days and 44 days, respectively. In all, the APCS’s separate financial statements and consolidated financial statements
showed a slightly slower product turn than in 2017.
In the separate financial statements, for 2018 and 2017, cash cycles were 60 days and 58 days respectively.
In the consolidated financial statements, for 2018 and 2017, cash cycles were 57 days and 75 days respectively. The
reduced cash cycle in the consolidated financial statement was due to a large increase in both account account
receivables and account payables. However, the subsidiary received long credit term from suppliers before payments
are due; therefore, this resulted in a shorter cash cycle.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 188.29 ล้ำนบำท เนื่ องจำกในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ย่อยได้เพิ่ม
ทุนจดทะเบี ยน โดยเอทู ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุน จำนวน 180 ล้ำน และส่ วนที่ เหลือเป็ นเงิ นสดจ่ำยเพื่อซื้ อทรัพย์สิน
สำหรับใช้ทดแทนเครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่เสื่ อมสภำพตำมกำรใช้งำน และปรับปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้มี
ประสิ ทธิภำพดียง่ิ ขึ้น
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมจัดหำเงิน จำนวน 15 ล้ำนบำท เนื่ องมำจำกในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ำย
ชำระคืนสัญญำเงินกูย้ มื เงินระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน จำนวน 15 ล้ำนบำท
ดังนั้นเมื่อพิจำรณำเงินสดสุ ทธิ ของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริ ษทั มีเงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี
2561 เป็ นบวกเท่ำกับ 274.71 ล้ำนบำท ซึ่งเพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
งบกำรเงินรวม กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน เท่ำกับ 169.27 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
2560 เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั ย่อยอยู่ในช่วงขยำยกิจกำร ในกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซึ่ งมีกำรเติบโตสู ง จึ งจำเป็ นต้องใช้
เงินทุนหมุนเวียนเป็ นจำนวนมำก ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีเงินหมุนเวียนคงเหลือเพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ น จำนวน 22.71 ล้ำนบำท เงิ นสดส่ วนใหญ่ใช้ลงทุนซื้ อทรั พย์สิน และ
ปรับปรุ งทรัพย์สิน เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นงำน โดยบริ ษทั ใช้ซ้ื อเครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ทดแทนทรัพย์สินเดิ มที่
เสื่ อมสภำพตำมกำรใช้งำน และปรับปรุ งเครื่ องจักรอัตโนมัติให้มีศกั ยภำพและประสิ ทธิภำพดีย่งิ ขึ้น นอกจำกนั้นบริ ษทั
ย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำงได้ลงทุนซื้ อทรัพย์สินที่จำเป็ นในกำรดำเนิ นงำน เนื่ องจำกอยูร่ ะหว่ำงกำรขยำย
ธุรกิจ และบริ ษทั ย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ มีกำรปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณบ่อเก็บน้ ำและท่อส่ งน้ ำดิบเพื่อ
รองรับกำรส่งน้ ำดิบให้ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 29.39 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ ืมสถำบัน
กำรเงิน และเงินกูย้ มื กรรมกำร และจ่ำยชำระหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ดังนั้นเมื่อพิจำรณำเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริ ษทั มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ปี 2561 กลุ่ม
บริ ษทั มีเงินสดเหลือเพียงพอต่อกำรดำเนินงำนปกติ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง :
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ในปี 2561 และ 2560 มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 2.60 เท่ำ และ 3.15 เท่ำ ตำมลำดับ
และ งบกำรเงินรวมในปี 2561 และ 2560 มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 1.72 เท่ำ และ 2.70 เท่ำ ตำมลำดับ จะเห็นได้วำ่ งบ
กำรเงินเฉพำะบริ ษทั และงบกำรเงินรวม หำกเปรี ยบเที ยบกับปี 2560 บริ ษทั มีสภำพคล่องลดลง เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั อยู่
ในช่ วงขยำยกิ จกำร ในกลุ่มอุตสำหกรรมก่ อสร้ ำง ซึ่ งมีกำรเติ บโตสู ง ส่ งผลให้สภำพคล่องลดลง แต่มีเงิ นหมุนเวียน
คงเหลือเหมำะสมต่อกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำขำยสิ นค้ำ เฉลี่ ย (วัน) งบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ในปี 2561 และ 2560 เท่ ำกับ 41 วัน และ 39 วัน
ตำมลำดับ และตำมงบกำรเงิ นรวม ในปี 2561 และ 2560 เท่ ำกับ 48 วัน และ 44 วัน ตำมล ำดับ โดยภำพรวมแล้ว
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั และงบกำรเงินรวม มีระยะเวลำกำรขำยสิ นค้ำที่ชำ้ ลงจำกปี 2560 เพียงเล็กน้อย
วงจรเงินสด งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 60 วัน และ 58 วัน ตำมลำดับ วงจรกำรหำ
เงิ นสดมำหมุนเวียนมีระยะเวลำช้ำลงเล็กน้อย และตำมงบกำรเงิ นรวม ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 57 วัน และ 75 วัน
ตำมลำดับ จะเห็นได้วำ่ งบกำรเงินรวม หำกเปรี ยบเทียบกับปี 2560 โดยปี 2561 วงจรกำรหำเงินสดมำหมุนเวียนนั้นสั้นลง
เนื่องจำกทั้งยอดลูกหนี้ กำรค้ำและยอดเจ้ำหนี้ กำรค้ำเพิ่มจำนวนมำก ซึ่ งสอดคล้องกับกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำงที่มีกำร
เติบโตสูง แต่บริ ษทั ได้รับเครดิตเทอมจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำที่ยำว จึงส่งผลให้งบกำรเงินรวมมีวงจรเงินสดหมุนที่ส้ นั ลง

หน้ำ 144

Asia Precision Public Company Limited
Other significant ratios
The interest coverage ratios in the separate financial statements for 2018 and 2017 were 6,952 times and
834.27 times respectively. This increase was due to an improvement in opeartions together with a lower liability level.
Total liabilities was only 13 percent of total assets; and the majority of liabilities were account payables, which did not
have interest rate. The interest coverage ratios in the consolidated financial statements for 2018 and 2017 were 38.38
and 44.44 times respectively. The interest coverage ratio dropped year on year due to the large working capital
required from the construction business.
Return on assets in the APCS’s financial statements as of 2018 and 2017 was 8.74 percent and 7.41 percent
respectively and in the consolidated financial statements as of 2018 and 2017, it was 9.31 percent and 8.29 percent
respectively. The return on assets increased from 2017 because in 2018 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. Obligation and credit lines for loans from financial institutions
Separate financial statement
December 31, 2018
December 31, 2017

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

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

Credit Credit Credit Credit Credit Credit
lines Used remain lines Used remain
32.00
- 32.00 32.00
32.00
40.00
1.76 38.24 40.00
1.36 38.64
120.00 15.00 105.00 120.00
120.00
16.00 14.25
1.75
6.00
4.41
1.59
1.24
1.24
1.24
1.24

Consolidated financial statement
December 31, 2017
December 31, 2018

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

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

Credit Credit Credit
lines Used remain
37.00
4.97 32.03
40.00
1.76 38.24
120.00 15.00 105.00
128.49 121.37
7.12
1.24
1.24
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Credit Credit
lines Used
37.00
4.94
220.00
1.36
120.00
147.08 70.13
1.24
-

Credit
remain
32.06
218.64
120.00
76.95
1.24

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
อัตราส่ วนที่สาคัญอื่นๆ :
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยของงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ปี 2561 และ 2560 จำนวน 6,952 เท่ำ
และ 834.27 เท่ำ ตำมลำดับ ดีข้ ึนจำกปี 2560 เนื่องจำกปี 2561 บริ ษทั มีผลกำรดำเนิ นงำนดีข้ ึน ประกอบกับบริ ษทั มีภำระ
หนี้สินน้อย โดยมีหนี้สินรวม คิดเป็ นร้อยละ 13 ของสิ นทรัพย์รวม โดยหนี้ สินส่ วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้ กำรค้ำ ซึ่ งไม่มีภำระ
ดอกเบี้ย จึงทำให้ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยดีข้ ึน และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560 จำนวน 38.38 เท่ำและ
44.44 เท่ำ ตำมลำดับ ลดลงจำกปี 2560 เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นช่วงขยำยกิจกำร ในกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซึ่ งมี
กำรเติบโตสูง จึงจำเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็ นจำนวนมำก
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ของงบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษทั ปี 2561 และ 2560 เท่ ำกับร้ อยละ 8.74 และ
ร้อยละ 7.41 ตำมลำดับ และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560 เท่ำกับร้อยละ 9.31 และร้อยละ 8.29 ตำมลำดับ โดย
อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรั พ ย์เพิ่มขึ้ นจำกปี 2560 เนื่ อ งจำกในปี 2561 กลุ่มบริ ษ ัทมี ผลประกอบกำรที่ ดี ข้ ึ น อัน
เนื่องมำจำกกำรขยำยกิจกำร ในกลุ่มอุตสหกรรมก่อสร้ำง ซึ่งมีกำรเติบโตสูง และสร้ำงรำยได้ให้กลุ่มบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่ อง
จึงทำให้อตั รำผลตอบแทนดีข้ ึน
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
1. ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่ อจากสถาบันการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินหนังสือค้ าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน
วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน
(หน่ วย)
ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ
ล้านบาท
32.00
- 32.00 32.00
32.00
ล้านบาท
40.00
1.76 38.24 40.00
1.36 38.64
ล้านบาท
120.00 15.00 105.00 120.00
120.00
ล้านบาท
16.00 14.25
1.75
6.00
4.41
1.59
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.24
1.24
1.24
1.24

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้น
วงเงินหนังสือค้ าประกัน
วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน
(หน่ วย)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน วงเงิน
ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป
37.00
4.97 32.03 37.00
4.94
40.00
1.76 38.24 220.00
1.36
120.00 15.00 105.00 120.00
128.49 121.37
7.12 147.08 70.13
1.24
1.24
1.24
-
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วงเงิน
คงเหลือ
32.06
218.64
120.00
76.95
1.24
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Company

Guaranteed of long-term loans from the financial institution
Guaranteed by land and machinery of the Company.1)
At December 31, 2017, the Company's savings deposit of Baht 10 million is pledged as
collateral for the issue of letter of bank guarantee to A2 Technology Co., Ltd. for the tender
for the construction. The Company has not charged the fee between related .
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 208.37 million to A2 Technology
Co., Ltd. to issue a letter of guarantee for the construction without inter-charges and Advance
Web Studio Co., Ltd., pledge of 27.05 million ordinary shares of Asia Precision Public
Company Limited as collateral.
The Company and Advance Web Studio Co., Ltd. (a shareholder of the Company at the rate
of 22.12%) and A2 Technology Co., Ltd. jointly guaranteed a letter of guarantee of Baht 62.20
million to A2teeravat joint venture Co., Ltd. to issue a letter of guarantee for the construction
without inter-charges and Advance Web Studio Co., Ltd., pledge of 13.45 million ordinary
shares of Asia Precision Public Company Limited as collateral.

Subsidiary

Guaranteed by land and machinery of a subsidiary, and for credit line of letter of guarantee amount
of Baht 100.05 million 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.1)
The loan under debt restructuring of Cholkij Sakol Co., Ltd. is guaranteed loans in proportion
to shareholding by A2 Technology Co., Ltd. not charged the fee between related.
As at December 31, 2018, A2 Technology Co., Ltd. guaranteed a letter of advance received
under Construction contract to A2teeravat joint venture Co., Ltd. not charged the fee between
related.
As at December 31, 2018, A2 Technology Co., Ltd. provided collateral to Asia Precision
Public Company Limited amounting Baht 80 million to be used as collateral on various credit
limits from financial institution.

1)

Because of the needs for guarantees, APCS provided financial support to its subsidiaries to strengthen their
businesses and achieve business objectives as planned.
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บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
ค้ ำประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบำงส่วนของบริ ษทั 1)

บริ ษทั

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท เป็ น
หลักประกันวงเงิ นหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 10 ล้ำนบำท เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันในนำม
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด สำหรั บกำรประกวดรำคำรั บงำนก่ อสร้ ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทน
ระหว่ำงกัน
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) ร่ วมค้ ำ
ประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 208.37 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อ
ออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวำนซ์
เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุน้ สำมัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 27.05 ล้ำนหุน้
ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) และบริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี จำกัด ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 62.20 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั
กิ จ กำรร่ ว มค้ำ เอทู ตี ร วัฒ น์ จ ำกัด เพื่ อ ออกหนัง สื อ ค้ ำ ประกัน ส ำหรั บ งำนก่ อ สร้ ำ ง โดยไม่ มี
ค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดยบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอเซี ย
พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) จำนวน 13.45 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
ค้ ำประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบำงส่วนของบริ ษทั ย่อย สำหรับวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน
100.05 ล้ำนบำท ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ร่ วมค้ ำประกันโดย บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ
สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) โดยบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้
นำหุน้ สำมัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 25.50 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน1)

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ค้ ำประกันหนี้ สินตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ตำมสัดส่ วน
กำรถือหุน้ ให้แก่บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันเงิ นเพื่อค้ ำประกันกำรรับเงิ น
ค่ำจ้ำงล่วงหน้ำตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด โดยไม่มี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้หลักประกันแก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี
ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) เป็ นจำนวน 80.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นประกันในกำรเข้ำร่ วมค้ ำประกันสิ นเชื่อ
ต่ำงๆ จำกสถำบันกำรเงิน
1)

ทั้งนี้ เพื่อควำมจำเป็ นของกำรค้ ำประกันดังกล่ำว เป็ นกำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นทำงด้ำนกำรเงิ น
ให้กบั บริ ษทั ย่อย เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงธุรกิจ สำมำรถดำเนินธุรกิจได้ตำมแผนงำนที่วำงไว้
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2. Operating lease commitments
As of December 31, 2018 and December 31, 2017, the group has operating lease commitments related to asset
rental agreement and other services. The commitments have period between 1 and 5 years. The Group has operating
lease commitments as follows:
(Unit : Million Baht)
Separate
Consolidated
December 31,
2017
2018
2017
2018
Due within one year
3.96
3.15
13.83
25.55
Due over one year but not later than five years
2.86
2.64
10.69
23.73
Total
6.82
5.79
24.52
49.28
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.
3. Commitment contracts
As at December 31, 2018, the subsidiary company has commitment as follows:

Construction agreement

Contractor
amount
31

Contract Amount
1,794.53

(Unit : Million Baht)
Consolidated
Payment
(824.71)

Both APCS and all its subsidiaries had no relationship with any contractors.
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Outstanding
969.82
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2. ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์และ
บริ กำรอื่นๆ โดยสัญญำมีอำยุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริ ษทั มี ภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ ำตำมสัญญำเช่ ำ
ดังกล่ำวดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

จะครบกำหนดภำยใน 1 ปี
จะครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2560
2561
2560
3.96
3.15
13.83
2.86
2.64
10.69
6.82
5.79
24.52

2561
25.55
23.73
49.28

ภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน ตำมงบกำรเงิ นเฉพำะ จำนวนส่ วนใหญ่ เป็ นสัญญำจ้ำงที่ ปรึ กษำ
และสัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์ และงบกำรเงินรวม จำนวนส่ วนใหญ่ เป็ นสัญญำเช่ำซื้ อรถยนต์ สัญญำเช่ำพื้นที่
สัญญำเช่ำบ้ำนพักพนักงำน ทั้งนี้เป็ นกำรดำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ
3. ภาระผูกพันตามสัญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำงที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)
จำนวนผูร้ ับเหมำ
(รำย)
สัญญำก่อสร้ำง

31

มูลค่ำตำมสัญญำ
1,794.53

งบกำรเงินรวม
จ่ำยชำระ
(824.71)

ทั้งนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผูร้ ับเหมำ
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SIGNIFICANT INFORMATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS
Significant information of construction contracts as at December 31, 2018 and 2017, are as follows:

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

(Unit : Million Baht)
Consolidated
December 31,
2017
2018
208.36
1,284.84
61.29
177.83
(0.05)
269.65
1,462.62
(239.08)
(645.13)
(30.57)
(830.75)
(13.26)
197.16
1,276.88
(192.83)
(1,276.88)
4.33
5.70
30.57
254.14
1,441.65
(229.27)
(654.72)
13.25
30.57
830.75

Revenues from contracts recognized as revenues
Costs of construction contracts incurred and recognized as expenses
Profit recognized during the year

(Unit : Million Baht)
Consolidated
December 31,
2017
2018
254.14
1,441.65
(197.16)
(1,276.88)
56.98
164.77

The number of projects provided to the subsidiary’s construction is as follows:
No.
Description
Project
Project Value

1
2
3

Construction projects completed in 2018
Projects under construction
Projects whose contracts have been signed
but construction not yet started
Total

16
14
2

525.22
2,695.95
25.34
3,246.51
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Recognized as
revenues during
the year 16-17
231.55
231.55

(Unit : Million Baht)
Recognized as
Balance
revenues during
the year 18
293.67
1,156.70
1,539.25
0.03
25.31
1,450.40

1,564.56

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญาก่อสร้ าง
ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญำก่อสร้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
ต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นจนถึงปัจจุบนั
208.36
1,284.84
กาไร (ขาดทุน) ทีร่ บั รู ้จนถึงปัจจุบนั
61.29
177.83
(ขาดทุน) ทีร่ บั รู ้จนถึงปัจจุบนั
(0.05)
ต้นทุนและกาไรหรื อขาดทุนทีร่ บั รู ้จนถึงปัจจุบนั
269.65
1,462.62
หัก เงินงวดทีเ่ รี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบนั
(239.08)
(645.13)
มูลค่างานทีท่ าเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เ รี ยกเก็บ
(30.57)
(830.75)
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
(13.26)
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างปี
197.16
1,276.88
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้าง
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาทีเ่ กิดขึ้ นซึ่งรับรู ้เ ป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
(192.83)
(1,276.88)
ต้นทุนก่อสร้างตามสัญญาทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคตซึ่งรับรู ้เ ป็ นสินทรัพย์
4.33
มูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เ รี ยกเก็บ ณ ต้นปี
5.70
30.57
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ ต้นปี
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างทีร่ บั รู ้เ ป็ นรายได้ในระหว่างปี
254.14
1,441.65
เงินงวดทีเ่ รี ยกเก็บแล้วจากลูกค้าในระหว่างปี
(229.27)
(654.72)
หนี้ สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ณ สิ้นปี
13.25
มูลค่าของงานทีท่ าเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เ รี ยกเก็บ
30.57
830.75

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
254.14
1,441.65
(197.16)
(1,276.88)
56.98
164.77

รายได้ตามสัญญาก่อสร้างทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายได้
ต้นทุนตามสัญญาก่อสร้างทีเ่ กิดขึ้ นทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
กาไรทีร่ บั รูใ้ นระหว่างปี
ทั้งนี้จำนวนโครงกำรงำนให้บริ กำรก่อสร้ำงของบริ ษทั ย่อย แบ่งเป็ น
1
2
3

รำยละเอียด
งำนที่ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็ จสิ้ นแล้วในปี 2561
งำนที่อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนิ นงำน
งำนที่ลงนำมในสัญญำแล้วแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มก่อสร้ำง
รวม

โครงกำร
16
14
2

มูลค่ำโครงกำร
525.22
2,695.95
25.34
3,246.51
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รับรู้รำยได้ปี 59-60
231.55
231.55

(หน่วย : ล้ำนบำท)
รับรู้รำยได้ปี 61 คงเหลือภำระ
293.67
1,156.70
1,539.25
0.03
25.31
1,450.40
1,564.56
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Key factors and influences that may affect APCS’s future operation or financial status
1. Risks from exchange rate fluctuations
The majority of raw materials used in APCS’s parts production are purchased locally from suppliers or dealers in
the country in Thai Baht. APCS therefore has very little risk from exchange rates. In 2018, APCS he Company is exposed
to fluctuations in the exchange rates for the imported materials with a total of Bt 40.51 million (equivalent to 8.84 percent)
of the total purchase. The amount consisted of US$ 0.09 million (Bt 35.52 million) and EUR 0.09 million (Bt 4.99
million).
Sales to oversea customers accounted for 24.54 percent of total sales. Only 13.16 percent of total sales were
received in foreign currencies, and therefore exposure to currency fluctuation was considered limited. The foreign
currencies payment consisted of US$ 3.39 million (Bt 109.51 million) and EUR 0.51 million (Bt 20.84 million). The
Company used the cash in foreign currencies received to pay for raw materials in the same currencies.
In 2018, Thai Baht appreciated against US dollars, at 32.4498 THB/USD companred to 32.6809 THB/USD in
2017. The Compant used foreign currency deposit account to help reduce foreign currency fluctuation risk.
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.
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตชิ้นส่วนของบริ ษทั โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรสัง่ ซื้อในประเทศ และสัง่ ซื้อโดยตรงจำก
ผูจ้ ดั จำหน่ำย หรื อจำกตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ ซึ่งกำหนดรำคำขำยเป็ นสกุลเงินบำท จึงทำให้บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำก
กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนค่อนข้ำงน้อย ในปี 2561 บริ ษทั มีมูลค่ำกำรสัง่ ซื้ อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศจำนวนเงิ น
ประมำณ 40.51 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 8.84 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบทั้งหมด โดยกำรสั่งซื้ อ
วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศประกอบด้วย มูลค่ำประมำณ 0.09 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ (35.52 ล้ำนบำท) และมูลค่ำประมำณ
0.01 ล้ำนยูโร (4.99 ล้ำนบำท)
ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยชิ้นส่วนให้กบั ลูกค้ำต่ำงประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 24.54 ของมูลค่ำรำยได้จำก
กำรขำยทั้งหมด บริ ษทั กำหนดรำคำขำยสกุลเงินต่ำงประเทศ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 13.16 ของมูลค่ำรำยได้จำกกำรขำย
ทั้งหมด ทำให้บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงในควำมผันผวนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของรำยได้จำกกำรขำยชิ้นส่ วนไปต่ำงประเทศ
ลดลง ปี 2561 บริ ษทั ได้รับชำระเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ประกอบไปด้วย 3.39 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (109.51 ล้ำนบำท)
และมูลค่ำประมำณ 0.51ล้ำนยูโร (20.84 ล้ำนบำท) และบริ ษทั ใช้เงินตรำต่ำงประเทศที่ได้รับจำกกำรขำยเพื่อจ่ำยชำระค่ำ
ซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศในสกุลเดียวกัน
ปี 2561 อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ำกับ 32.4498 บำทต่อ 1 ดอลลำร์ สหรัฐ มีควำมแข็งค่ำขึ้นจำกปี 2560 ซึ่ งมี
อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ำกับ 32.6809 บำทต่อ 1 ดอลลำร์ สหรัฐ ทำให้กำรขำยชิ้นส่ วนให้กบั ลูกค้ำต่ำงประเทศที่เป็ น
สกุลเงินต่ำงประเทศเกิ ดควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนได้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้พิจำรณำใช้นโยบำยเน้นควำม
สมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงใช้บญ
ั ชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ เพื่อลดควำมเสี่ ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนผันผวน
2. ความเสี่ยงจากการไม่ มสี ัญญาระยะยาว
ในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยส่วนใหญ่ซ่ ึงเป็ นหลักปฏิบตั ิทว่ั ไปในอุตสำหกรรมนี้ จะไม่มีกำรทำสัญญำ
ระยะยำวในกำรให้บริ กำรกับลูกค้ำ แต่จะเป็ นกำรทำสัญญำระยะสั้นอำยุประมำณ 1 ปี หรื ออำจจะไม่มีกำรทำสัญญำใน
กำรให้บริ กำรก็ได้โดยจะเป็ นเพียงใบสัง่ ซื้อเท่ำนั้นขึ้นอยูก่ บั นโยบำยในกำรทำสัญญำของลูกค้ำแต่ละรำย
เมื่อครบอำยุสญ
ั ญำหรื อถึงกำหนดเวลำที่ลูกค้ำจะเปลี่ยนรุ่ นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้ำก็จะจัดให้มีกำรคัดเลือกผูผ้ ลิต
และผูจ้ ดั หำชิ้นส่วนและอุปกรณ์รำยใหม่ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีควำมเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยลูกค้ำหำกบริ ษทั ไม่ได้รับคัดเลือกให้
เป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หำชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้ำต่อไป
อย่ำงไรก็ตำม โดยปกติผปู ้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศ
และเครื่ องทำควำมเย็น มักจะไม่เปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หำชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ให้แก่ผปู ้ ระกอบกำรเนื่ องจำกกำร
สรรหำผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หำชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมที่ผปู ้ ระกอบกำรกำหนดโดยสำมำรถจัดส่ ง
ได้ตำมกำหนดเวลำและมีควำมสำมำรถในกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตในช่วงที่มีควำมต้องกำรเพิ่มสู งกว่ำปกติน้ นั จะต้องมี
ขั้นตอนและใช้เวลำนำน ซึ่ งกระทบต่อกระบวนกำรผลิ ตของลูกค้ำและมี ควำมเสี่ ยงด้ำนคุ ณภำพ กล่ำวคือ โดยปกติ
ผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอำกำศและเครื่ องทำควำมเย็น มักจะสรรหำ
และคัดเลือกผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หำชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้กบั ผูป้ ระกอบกำรจำนวนจำกัดเพียง 1 – 3 รำยต่อกำรผลิตชิ้นส่ วน
ใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนกำรเพื่อให้ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนป้ อนให้กับผูป้ ระกอบกำรนั้นมี ช่ว ง
ระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งนี้ระยะเวลำดังกล่ำวอำจมำกน้อยแตกต่ำงกันไปตำมรู ปแบบและควำมซับซ้อนของ
กำรผลิตชิ้นส่วนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หำกบริ ษทั ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนให้กบั ผูป้ ระกอบกำรรำยใดๆ
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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. 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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แล้ว ควำมเสี่ ยงจำกกำรยกเลิกสัญญำในกำรผลิตจะอยูใ่ นระดับต่ ำ เนื่ องจำกผูป้ ระกอบกำรมักจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนรำยใดจนกว่ำจะหมดรุ่ นของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมำณ 5 – 7 ปี หรื อมำกกว่ำนั้นตำมแต่รูปแบบ
และลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสำหกรรม
ดังนั้นจำกกำรที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหำชิ้นส่ วนที่มีมำตรฐำน จึงส่ งผลให้ลูกค้ำมีควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนิ นงำนและ
ชิ้นงำนของบริ ษทั และมีแนวโน้มที่จะให้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหำชิ้นส่วนให้แก่ลูกค้ำต่อไป รวมทั้งเสนอชิ้นงำนใหม่
ให้บริ ษทั เสนอรำคำอย่ำงต่อเนื่อง
3. ความเสี่ยงจากการพึง่ พาวิศวกรและบุคลากร
บริ ษทั ย่อยที่ดำเนิ นธุรกิจรับเหมำต้องอำศัยผูท้ ี่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน
และดำเนินกำร ก่อสร้ำงตำมแผนที่วำงไว้ ซึ่งหมำยถึงวิศวกรในระดับผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำรโครงกำร (Project
Manager) และวิศวกรผูค้ วบคุมงำน (Project Engineer หรื อ Foreman) หำกเอทูสูญเสี ยบุคลำกรเหล่ำนี้ ไปย่อม ส่ งผล
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรรั บงำน ตลอดจนผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษทั ในอนำคตได้ อย่ำงไรก็ต ำม เอทู ไ ด้
ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงด้ำนนี้ดี ที่ผำ่ นมำบริ ษทั มีนโยบำยกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลที่ดี โดยมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งบุคลำกรเข้ำ ร่ วมกำรสัมมนำทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ตลอดจนมีมำตรกำรจูงใจต่ำงๆ ที่สำมำรถ
แข่งขันกับตลำดได้ เพื่อรักษำ บุคลำกรให้ทำงำนกับบริ ษทั
4. ความเสี่ยงทางด้ านคู่สัญญาไม่ ปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดในสัญญา
บริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วำมเสี่ ย งจำกคู่ สัญ ญำไม่ ป ฏิ บัติ ต ำมข้อ ก ำหนดในสัญ ญำ โดยเฉพำะเรื่ อ งกำรช ำระเงิ น ตำม
ควำมสำเร็ จของงำน ซึ่ง อำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ได้ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั มีนโยบำยใน
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยง ดังกล่ำว โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำก่อนกำรรับงำน กำรหำข้อมูลของลูกค้ำอื่น
เพิ่มเติม หรื อมีกำรเรี ยกเก็บ เงินล่วงหน้ำก่อนเริ่ มดำเนินงำนรวมถึงกำรเรี ยกเก็บเงินตำมผลงำนที่ทำเสร็ จ
5. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ
บริ ษทั ย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบมีควำมเสี่ ยงจำกสภำพอำกำศ อันเนื่ องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศโลก (Climate Change) ทำให้ฝนไม่ตกตำมฤดูกำล อีกทั้งยังมีปรำกฏกำรณ์เอลนิ โญ่ ที่ทำให้ปริ มำณ
ฝนที่ตกน้อยกว่ำปกติ อย่ำงไรก็ตำมปั จจุบนั ปริ มำตรเก็บกักจะมีควำมจุคิดเป็ น 2 เท่ำของปริ มำณน้ ำขำยต่อปี ในช่วง 3 ปี
แรก ซึ่งจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็ นปี แล้ง ในปี ที่ 4 จะมีปริ มำณน้ ำขำยที่เพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ60ของควำมจุบ่อ ซึ่ ง
จะพิจำรณำหำหำแหล่งสำรองน้ ำดิบเพิ่มเติมในกรณี ที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จำกบ่อข้ำงเคียง
6. ความเสี่ยงจากการได้ รับสารเคมีปนเปื้ อนมากับนา้
บริ ษทั ย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบมีควำมเสี่ ยงจำกกำรได้รับสำรเคมีปนเปื้ อนมำกับน้ ำ ซึ่ งมีผล
ทำให้น้ ำผิวดินด้อยคุณภำพ อันเนื่องมำจำกกำรทำกิจกำรในพื้นที่เหนือน้ ำ เช่น กำรปล่อยน้ ำเสี ยของโรงงำนอุตสำหกรรม
, ฟำร์ มปศุสัตว์ และ กำรใช้สำรเคมีในกำรทำกำรเกษตร เป็ นต้น บริ ษทั ย่อยมีมำตรกำรรองรับควำมเสี่ ยง คือ จัดเตรี ยม
เครื่ องมือวัดคุ ณภำพน้ ำในลำรำงเพื่อเช็คคุณภำพ ณ เวลำนั้นๆ ก่ อนปล่อยลงเก็บในสระ และกำรเฝ้ ำระวังชุมชนและ
แหล่งกิจกำรต้นน้ ำที่อำจปล่อยน้ ำเสี ยลงลำรำง โดยกำรเข้ำไปทำควำมเข้ำใจและมีกำรประสำนกันในกรณี ที่อำจจะมีเหตุ
ให้น้ ำเสี ยเข้ำมำเจือปนในลำน้ ำได้
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เอกสารแนบท้ าย

Asia Precision Public Company Limited

2018 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 2018, 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 2018, 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 2019.
An evaluation in “self evaluation of the Audit Committee” in 2018 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 25, 2019
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยกำรแต่งตั้งจำกมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน โดยมี
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ นำยณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร และ
นำยสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็ นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ ง 3 ปี
ซึ่งจะครบวำระในปี 2562
ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิ บ ัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรั บผิดชอบตำมกฎบัตรที่ผ่ำนกำร
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยได้เข้ำร่ วมประชุมกับผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวม 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ำยบริ หำร
ของบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุมด้วย และมีกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่ วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่จำกกำร
สอบทำนระบบกำรควบคุ มภำยในจำกผูต้ รวจสอบภำยใน และสอบทำนงบกำรเงิ นจำกผูส้ อบบัญชี รวมถึ งข้อเสนอแนะต่ ำงๆ ต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกไตรมำส ซึ่งสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ดังนี้
1. พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และตรวจสอบงบกำรเงิน ประจำปี 2561 ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็ น สอดคล้อ งกับ ผูส้ อบบัญ ชี ว่ำ งบกำรเงิ น ดังกล่ ำ ว มีก ำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น ที่ ค รบถ้วนถู ก ต้อ งตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญและเชื่อถือได้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. พิจำรณำสอบทำนงำนระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในที่ได้ตรวจสอบตำม
แผนงำนประจำปี ที่ได้รับอนุ มตั ิซ่ ึ งครอบคลุมระบบงำนที่สำคัญของบริ ษทั และสอบทำนผลประเมินระบบควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยในที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. พิจำรณำสอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรดำเนินงำนและสอบทำน และให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำร
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรตกลงเข้ำทำรำยกำรของบริ ษทั มีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั มีควำมโปร่ งใส และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
5. พิจำรณำและเสนอแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิ จำรณำควำมเป็ นอิ ส ระ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ
ประสบกำรณ์ ผลกำรปฏิบ ัติงำน และคุ ณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนควำมเหมำะสมของค่ ำ สอบบัญชี และได้เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผลกำรประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ” ประจำปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิ
หน้ำที่เป็ นไปตำมที่กำหนดในกฎบัตร และภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั
โดยได้ปฏิบตั ิงำนอย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็ นอิสระโดยไม่มีขอ้ จำกัด และเงื่อนไขในกำรกำกับดูแล
กิจกำร เพื่อให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรเป็ นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี มีควำมโปร่ งใส ชัดเจน เชื่อถือได้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริ ษทั มีกำรจัดทำงบกำรเงินอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำร
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภำพ ไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ น
สำระสำคัญ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำง
ถูกต้อง และมีกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ โปร่ งใส และเชื่อถือได้ และไม่พบว่ำมี
เรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตใดๆ ของบริ ษทั รวมทั้งมีกำรพัฒนำปรับปรุ งระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้มีคุณภำพ
และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์อุดมศิลป์ ศรี แสงนำม
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
25 กุมภำพันธ์ 2562

Asia Precision Public Company Limited

Board of Directors’ Responsibility towards the Financial Statements
The Board of Directors is responsible for the financial statements of Asia Precision Public Co., Ltd. and its
subsidiaries and financial information, appeared in the 2018 Annual Report and the Board has to ensure that said information in
the financial statements is accurate, complete and meets with accounting standards generally recognized in Thailand,
employing appropriate accounting policies and consistently observing them and presents correct and reasonable financial status
and operation results with sufficient revelation of significant data in the notes to the financial statements.

( Mr. Manu Leopairote )

( Mr. Apichart Karoonkornsakul )

Chairman

President

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำ ข้อมูลในงบกำรเงินของบริ ษทั
ดังกล่ำว ถูกต้อง ครบถ้วน และได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำย
บัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ ำเสมอ แสดงฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ นงำนที่เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล อีกทั้ง
ได้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

( นำยมนู เลียวไพโรจน์ )
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั

( นำยอภิชำติ กำรุ ณกรสกุล )
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

Asia Precision Public Company Limited
Details on the Head of Internal Auditor (as of December 31, 2018)
Name

Mrs. Duangduan Hirunruk

Position

Head of Internal
Audit

Age
(Year)

41

Education

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

Relationship with
the Company

Shares
Holding
(%)

-

-

5 Years Experience Background
Years

2003- Present

Position

Manager Internal Audit

Company
Asia Precision PLC

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 )

ชื่ อ – สกุล
นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์

ตำแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิกำรศึกษำ /
ประวัติกำรฝึ กอบร ม

41

- บัญชี บณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
ปริ ญญำตรี มหำวิทยำลัยรังสิ ต
- หลักสูตรประกำศนียบัตร
ผูต้ รวจสอบภำยในรุ่ นที่ 3 (CPAIT)
สมำคมตรวจสอบภำยใน
- หลักสูตร Audit Program
Development สมำคมตรวจสอบ
ภำยใน
- หลักสูตร Audit Report Writing
สมำคมตรวจสอบภำยใน
- หลักสูตร Audit Working Paper
And Audit Evidence
สมำคมตรวจสอบภำยใน

ควำมสัมพันธ์ ทำง สัดส่ วน
ครอบครัวระหว่ ำง กำรถือหุ้น
ช่ วงเวลำ
ผู้บริหำร
(ร้ อยละ)
2546 - ปัจจุบนั

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตำแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

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

Asia Precision Public Company Limited

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

บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
AND ITS SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018
AND AUDITOR’S REPORT

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และรำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Asia Precision Public Company Limited
Opinion
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, 2018 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, 2018, 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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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ้
ถือหุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำร
ดำเนิ นงำนเฉพำะกิ จกำร และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพำะกิ จกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อ กำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมี ควำมเป็ นอิ สระจำกกลุ่ม บริ ษทั ตำม
ข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวม และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
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-2Audit procedures respond risk

Key audit matters
Allowance for doubtful debt
The Group have account receivable from sales and services
and unbilled receivable total amount of Baht 1,286.86
million. The Group have considered that it's able to receive
money from sales and services and unbilled receivable. I
focused on these because allowance 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.
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. 28 and significant accounting policy.

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

I 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.

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.
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ควำมเพียงพอของเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ลู ก หนี้ กำรค้ ำ ที่ เ กิ ด จำกกำรขำยสิ นค้ำ และ
ให้ บ ริ กำร และมู ล ค่ ำ งำนที่ ท ำเสร็ จ รอเรี ยกเก็ บ จำกงำน
ให้บริ กำรรวมจำนวน 1,286.86 ล้ำนบำท บริ ษทั พิจำรณำแล้ว
เชื่ อว่ำจะสำมำรถเรี ยกเก็บเงิ นจำกลูกหนี้ กำรค้ำที่ เกิ ดจำกกำร
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร และมูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จรอเรี ยกเก็บ
ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญสำหรั บเรื่ องนี้ เนื่ องจำกกำรพิจำรณำ
ควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของกลุ่มบริ ษทั นั้น
ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
เรี ยกเก็บหนี้ จำกลูกค้ำแต่ละรำย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่ำงๆ
ตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7 และนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
กำรรั บรู้ รำยได้ งำนบริ กำรตำมอัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จ
กำรวัดมูลค่ ำงำน และกำรประมำณต้ นทุนงำนบริกำร
กลุ่มบริ ษทั มีงำนก่ อสร้ำงและงำนบริ กำรที่ รับรู ้ รำยได้ในงบ
กำไรขำดทุนตำมอัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จซึ่ งประมำณจำก
กำรสำรวจทำงกำยภำพโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั ควบคู่ไป
กับต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้นจริ งเที ยบกับประมำณกำรต้นทุนทั้งหมด
และบันทึกต้นทุนของงำนตำมสัญญำเมื่อเกิดขึ้นจริ งตำมเกณฑ์
สิ ทธิ
ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญกับเรื่ องนี้เนื่องจำก ประมำณกำรต้นทุน
งำนต้อ งใช้ดุ ลยพิ นิจ ค่อ นข้ำงมำก และต้อ งพิจ ำรณำถึ ง กำร
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมของงำน ทั้งสภำพเศรษฐกิ จ
และสภำวะรำคำตลำดของวัตถุดิบและแรงงำนในอนำคต ทั้งนี้
ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกที่ ประมำณกำรไว้ และมี
ผลกระทบต่ อ กำรรั บ รู ้ ร ำยได้ ตำมที่ เ ปิ ดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 28 และนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

-2วิธีกำรตอบสนองต่ อเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรที่ผูบ้ ริ หำรใช้ ทำ
ควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรอนุมตั ิกำรให้วงเงินสิ นเชื่อแก่ลูกค้ำแต่ละรำย
ทดสอบรำยงำนอำยุลูกหนี้คงเหลือ และสอบถำมพนักงำนของบริ ษทั ที่
ทำหน้ำที่ติดตำมเรี ยกชำระหนี้ จำกลูกค้ำที่คำ้ งชำระ สอบถำมพนักงำน
ของบริ ษทั ที่ ทำหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรส่ งมอบงำนตำมงวดงำนเพื่อ
เรี ยกเก็บตำมสัญญำ พิจำรณำงำนที่ คำ้ งนำนที่ ยงั ไม่เรี ยกเก็บ รวมถึ ง
สอบถำมผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้
แน่ใจว่ำกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญนั้นเพียงพอและไม่เกินกว่ำที่ควร
นอกจำกนั้นข้ำพเจ้ำได้ให้ควำมสำคัญกับควำมเพียงพอของกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลของกลุ่มกิจกำรเกี่ยวกับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจและประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำร
กำหนดอัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็ จ เข้ำร่ วมสังเกตกำรณ์ทำงกำยภำพ
ของงำนระหว่ำงทำในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ตรวจสอบ
รำยงำนสัดส่วนควำมสำเร็ จทำงกำยภำพของวิศวกร ตรวจสอบ
หลักฐำนกำรคำนวณประมำณกำรต้นทุนรวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำยังได้พิจำรณำอัตรำส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
เปรี ยบเทียบกับประมำณกำรต้นทุน ซึ่งต้องสอดคล้องกับอัตรำส่วน
งำนที่ทำเสร็ จโดยกำรสำรวจทำงกำยภำพ
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-3Responsibilities 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.
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.
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-3ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิ น
และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรำยงำนประจำปี นั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่ ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกฎว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำ
ต้องสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มหี น้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงินรวม
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นและรับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงิ นรวมที่
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ยควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อ
คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินรวมจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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-4 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.
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 25, 2019

-5ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ น
อิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำด
ควำมเป็ นอิสระจำกเรื่ องที่ สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆที่มีนยั สำคัญมำกที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ในรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำวหรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะ
เกิดขึ้นข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ์

(นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2018
Unit: Baht
Notes
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loans
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Right under the raw water distribution contract
Other intangible assets
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Consolidated financial statements
December 31, 2018 December 31, 2017

Separate financial statements
December 31, 2018 December 31, 2017

6
5, 7
5
8
9

437,101,755.14
1,286,862,708.74
98,414,924.60
1,822,379,388.48

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

274,706,255.10
167,864,490.42
82,851,700.33
525,422,445.85

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

10
11
12
13
15

876,317,395.63
148,241,748.95
441,457.35
39,350,625.67
1,064,351,227.60
2,886,730,616.08

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

649,999,940.00
454,469,515.36
16,112.46
945,169.50
1,105,430,737.32
1,630,853,183.17

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

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

1

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิจากสัญญาขายน้ าดิบ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
5, 7
5
8
9

437,101,755.14
1,286,862,708.74
98,414,924.60
1,822,379,388.48

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

274,706,255.10
167,864,490.42
82,851,700.33
525,422,445.85

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

10
11
12
13
15

- 649,999,940.00 469,999,940.00
876,317,395.63 961,268,075.31 454,469,515.36 537,435,402.74
148,241,748.95 153,907,038.72
441,457.35
398,632.36
16,112.46
123,790.25
39,350,625.67
18,681,227.80
945,169.50
1,059,886.88
1,064,351,227.60 1,134,254,974.19 1,105,430,737.32 1,008,619,019.87
2,886,730,616.08 1,871,880,953.42 1,630,853,183.17 1,422,911,433.22

1

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2018

Notes
Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution 16
Trade and other current payables
5, 17
Current portion of long-term liabilities
19
Short-term borrowings
5, 18
Current income tax payable
14
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term borrowings
19
Deferred tax liabilities
14
Non-current provisions for employee benefit
20
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities

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

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
December 31, 2018 December 31, 2017 December 31, 2018 December 31, 2017

4,940,739.11
962,680,761.27
9,223,051.75
71,318,602.26
12,732,552.84
1,060,895,707.23

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

193,081,585.76
8,836,041.49
201,917,627.25

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

71,590,678.34
37,048,389.99
15,784,371.07
10,000.00
124,433,439.40
1,185,329,146.63

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

13,206,185.01
5,000.00
13,211,185.01
215,128,812.26

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

2

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
5, 17
19
5, 18
14

4,940,739.11
962,680,761.27
9,223,051.75
71,318,602.26
12,732,552.84
1,060,895,707.23

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

193,081,585.76
8,836,041.49
201,917,627.25

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

19
14
20

71,590,678.34
37,048,389.99
15,784,371.07
10,000.00
124,433,439.40
1,185,329,146.63

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

13,206,185.01
5,000.00
13,211,185.01
215,128,812.26

9,029,187.03
5,000.00
9,034,187.03
140,610,064.89
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บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2018

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

21

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

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
December 31, 2018 December 31, 2017 December 31, 2018 December 31, 2017

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

54,300,000.00
455,299,811.74
1,538,783,530.74
162,617,938.71
1,701,401,469.45
2,886,730,616.08

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

54,300,000.00
332,240,651.91
1,415,724,370.91
1,415,724,370.91
1,630,853,183.17

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

3

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 659,999,962 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 659,999,862 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ส่วนเกินทุนมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สทุารองตามกฎหมาย
นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,962.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

659,999,862.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

369,183,857.00

54,300,000.00
47,400,000.00
54,300,000.00
47,400,000.00
455,299,811.74 244,114,745.88 332,240,651.91 205,717,649.33
1,538,783,530.74 1,320,698,464.88 1,415,724,370.91 1,282,301,368.33
162,617,938.71 149,917,283.45
1,701,401,469.45 1,470,615,748.33 1,415,724,370.91 1,282,301,368.33
2,886,730,616.08 1,871,880,953.42 1,630,853,183.17 1,422,911,433.22

3

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

0.21

0.16

T

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

4

o

0.22

n

0.34

22

d

101,601,373.40
101,601,373.40

s

133,423,002.58
133,423,002.58

w

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

e

218,085,065.86
3,138,155.26
221,223,221.12

n

102,482,295.24
102,482,295.24

D

136,766,641.59
136,766,641.59

i

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

i

221,457,388.73
3,117,352.11
224,574,740.84

v

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

r

Basic earnings (loss) per share

(3,343,639.01)
(3,343,639.01)
133,423,002.58

a

Total comprehensive income (expense) attributable to
Owners of parent
Non-controlling interests

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

c

Profit (loss) attributable to
Owners of parent
Non-controlling interests

(3,351,519.72)
(3,351,519.72)
221,223,221.12

h

Revenues from sales and services
Contract revenues
Costs of sales and costs of services
Contract Costs
Gross profit
Other income
Distribution costs
Administrative expenses
Other expenses
Finance costs
Profit (loss) before income tax expense
Tax (expense) income
14
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (expense)
Items that will not be reclassified to profit or loss
Gains(losses) on remeasurements of defined benefit plans
Other comprehensive income (expense) for the year, net of tax
Total comprehensive income (expense) for the year

e

Notes
5
28
5
28

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
1,035,167,757.75 1,030,600,702.02
990,714,392.34
980,921,471.25
1,441,651,866.27
254,142,376.44
(770,163,563.22) (797,038,622.30) (760,824,590.95) (795,718,479.33)
(1,276,882,844.54) (197,159,002.12)
429,773,216.26
290,545,454.04
229,889,801.39
185,202,991.92
3,671,383.72
2,346,353.95
2,701,654.11
1,752,642.57
(5,334,046.58)
(5,036,234.16)
(5,334,046.58)
(5,036,234.16)
(161,901,898.44) (118,612,841.34) (78,062,092.90)
(71,196,186.40)
(120,826.72)
(8,088,846.42)
(8,009,596.37)
(8,546,880.17)
(9,065,379.03)
(44,521.70)
(231,322.32)
257,540,948.07
152,088,507.04
149,150,794.32
102,482,295.24
(32,966,207.23)
(15,907,269.98) (12,384,152.73)
224,574,740.84
136,181,237.06
136,766,641.59
102,482,295.24

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย: บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4

u

n

t

c

o

a

0.16

o

0.21

d

0.22

w

0.34

n

101,601,373.40
101,601,373.40

D

133,423,002.58
133,423,002.58

s

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

i

218,085,065.86
3,138,155.26
221,223,221.12

e

102,482,295.24
102,482,295.24

i

136,766,641.59
136,766,641.59

n

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

T

22

221,457,388.73
3,117,352.11
224,574,740.84

r

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน

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

a

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(3,343,639.01)
(3,343,639.01)
133,423,002.58

h

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

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

v

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ
ต้นทุนการก่อสร้าง
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
(3,351,519.72)
(3,351,519.72)
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
221,223,221.12
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

2560
1,030,600,702.02
254,142,376.44
(797,038,622.30)
(197,159,002.12)
290,545,454.04
2,346,353.95
(5,036,234.16)
(118,612,841.34)
(8,088,846.42)
(9,065,379.03)
152,088,507.04
(15,907,269.98)
136,181,237.06

c

หมายเหตุ
2561
5
1,035,167,757.75
28
1,441,651,866.27
5
(770,163,563.22)
28
(1,276,882,844.54)
429,773,216.26
3,671,383.72
(5,334,046.58)
(161,901,898.44)
(120,826.72)
(8,546,880.17)
257,540,948.07
14
(32,966,207.23)
224,574,740.84

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
990,714,392.34
980,921,471.25
(760,824,590.95) (795,718,479.33)
229,889,801.39
185,202,991.92
2,701,654.11
1,752,642.57
(5,334,046.58)
(5,036,234.16)
(78,062,092.90)
(71,196,186.40)
(8,009,596.37)
(44,521.70)
(231,322.32)
149,150,794.32
102,482,295.24
(12,384,152.73)
136,766,641.59
102,482,295.24

e

งบการเงินรวม

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Notes
Balance as at January 1, 2017
Changes in equity for the year 2017 :
Legal reserve
Total comprehensive income (expense) for the year
Transferred to retained earnings
Balance as at December, 2017
Changes in equity for the year 2018 :
Legal reserve
Non-controlling interests increased from investment in subsidiary
Total comprehensive income (expense) for the year
Transferred to retained earnings
Balance as at December 31, 2018

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

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Shareholders' equity of the parent company
Retained earnings
Other components of shareholders' equity
Other comprehensive
income (expense)
Gains(losses) on
Total other
Appropriated for
remeasurements of
components of
Total equity of the
Legal reserve
Unappropriated defined benefit plans shareholders' equity parent company

Issued and paid
share capital

Share premium on
ordinary shares

Non-controlling
interests

Total shareholders'
equity

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

659,999,862.00

369,183,857.00

5,200,000.00
47,400,000.00

(5,200,000.00)
148,367,529.59
(1,301,804.89)
244,114,745.88

(1,301,804.89)
1,301,804.89
-

(1,301,804.89)
1,301,804.89
-

147,065,724.70
1,320,698,464.88

(12,204,828.36)
149,917,283.45

134,860,896.34
1,470,615,748.33

659,999,862.00

369,183,857.00

6,900,000.00
54,300,000.00

(6,900,000.00)
221,457,388.73
(3,372,322.87)
455,299,811.74

(3,372,322.87)
3,372,322.87
-

(3,372,322.87)
3,372,322.87
-

218,085,065.86
1,538,783,530.74

9,562,500.00
3,138,155.26
162,617,938.71

9,562,500.00
221,223,221.12
1,701,401,469.45

5

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย: บำท
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี 2560 :
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
โอนไปกำไร (ขำดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี 2561 :
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมเพิม่ ขึ้นจำก
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
โอนไปกำไร (ขำดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
กำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไร (ขำดทุน) จำก รวมองค์ประกอบ
จัดสรรเป็ น
กำรประมำณกำรตำม อื่นของส่วนของ
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำรองตำมกฎหมำย ยังไม่จดั สรร
หลักคณิ ตศำสตร์
ผูถ้ ือหุน้

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอำนำจ
ควบคุม

รวม

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

659,999,862.00

369,183,857.00

5,200,000.00
47,400,000.00

(5,200,000.00)
148,367,529.59
(1,301,804.89)
244,114,745.88

(1,301,804.89)
1,301,804.89
-

(1,301,804.89)
1,301,804.89
-

147,065,724.70
1,320,698,464.88

(12,204,828.36)
149,917,283.45

134,860,896.34
1,470,615,748.33

-

-

6,900,000.00

(6,900,000.00)

-

-

-

-

-

659,999,862.00

369,183,857.00

54,300,000.00

221,457,388.73
(3,372,322.87)
455,299,811.74

(3,372,322.87)
3,372,322.87
-

(3,372,322.87)
3,372,322.87
-

218,085,065.86
1,538,783,530.74

9,562,500.00
3,138,155.26
162,617,938.71

9,562,500.00
221,223,221.12
1,701,401,469.45
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
Unit: Baht
Separate financial statements
Retained earnings

Notes

Issued and paid

Share premium on

Appropriated for

share capital

ordinary shares

Legal reserve

Other components of shareholders' equity

Unappropriated

Other comprehensive
income (expense)
Gains(losses) on
remeasurements of
defined benefit plans

Total other
components of
shareholders' equity

Total shareholders'
equity

659,999,862.00

369,183,857.00

42,200,000.00

109,316,275.93

-

-

1,180,699,994.93

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

-

659,999,862.00

369,183,857.00

47,400,000.00

205,717,649.33

-

-

1,282,301,368.33

Legal reserve

-

-

6,900,000.00

(6,900,000.00)

-

-

-

Total comprehensive income (expense) for the year

-

-

-

136,766,641.59

(3,343,639.01)

(3,343,639.01)

133,423,002.58

659,999,862.00

369,183,857.00

54,300,000.00

(3,343,639.01)
332,240,651.91

3,343,639.01
-

3,343,639.01
-

1,415,724,370.91

Balance as at January 1, 2017
Changes in equity for the year 2017 :

Balance as at December 31, 2017
Changes in equity for the year 2018 :

Transferred to retained earnings
Balance as at December 31, 2018

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

6

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย: บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสะสม

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี 2560 :
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
โอนไปกำไร (ขำดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี 2561 :
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
โอนไปกำไร (ขำดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้

จัดสรรแล้ว
สำรองตำมกฎหมำย

ยังไม่จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขำดทุน) จำก
รวมองค์ประกอบ
กำรประมำณกำรตำม
อื่นของส่วนของ
หลักคณิ ตศำสตร์
ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

659,999,862.00

369,183,857.00

42,200,000.00

109,316,275.93

-

-

1,180,699,994.93

659,999,862.00

369,183,857.00

5,200,000.00
47,400,000.00

(5,200,000.00)
102,482,295.24
(880,921.84)
205,717,649.33

(880,921.84)
880,921.84
-

(880,921.84)
880,921.84
-

101,601,373.40
1,282,301,368.33

659,999,862.00

369,183,857.00

6,900,000.00
54,300,000.00

(6,900,000.00)
136,766,641.59
(3,343,639.01)
332,240,651.91

(3,343,639.01)
3,343,639.01
-

(3,343,639.01)
3,343,639.01
-

133,423,002.58
1,415,724,370.91
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Notes
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (loss) before income tax expense
Adjustmented to reconcile profit (loss) before income tax expense
to net cash provided (paid)
Adjusted financial costs
Adjusted interest received
Adjusted trade receivables and other receivables (increase) decrease
Adjusted inventories (increase) decrease
Adjusted other assets (increase) decrease
Adjusted trade payable and other payable increase (decrease)
Depreciation and amortization
Adjusted unrealized loss (gain) on foreign exchange
Adjusted loss on value of goods (reversed)
Adjusted other provisions for employee benefits
Adjusted loss (gain) from assets disposals
Total adjust from reconciliation of gain (loss)
Net Cash Provided by (Used in) Operating
Interest expense
Interest received
Income tax refund (pay out)
Other cash received (paid) from operating activities
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

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

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017
257,540,948.07

152,088,507.04

149,150,794.32

102,482,295.24

8,546,880.17
(1,499,601.70)
(977,628,639.37)
16,398,873.37
(1,525,749.37)
789,852,518.81
116,385,724.85
395,891.95
(16,803,731.79)
2,843,643.33
120,826.72
(62,913,363.03)
194,627,585.04
(5,405,027.16)
1,498,881.08
(20,364,200.62)
(1,085,000.00)
169,272,238.34

9,065,379.03
(610,548.66)
(63,410,119.72)
(11,419,207.99)
(6,830,230.92)
40,035,222.69
135,271,352.25
147,744.23
1,237,886.02
1,968,670.71
3,926,370.00
109,382,517.64
261,471,024.68
(5,777,264.81)
522,877.42
(20,468,438.69)
(990,049.00)
234,758,149.60

44,521.70
(404,417.53)
5,237,418.06
21,921,689.60
114,717.38
76,118,882.74
102,444,434.79
395,891.95
(16,871,752.68)
1,743,358.97
(620,002.98)
190,124,742.00
339,275,536.32
(47,644.99)
404,417.53
(3,548,111.24)
(910,000.00)
335,174,197.62

231,322.32
(327,882.41)
1,340,309.76
(8,488,804.73)
84,448.00
(5,395,108.47)
122,481,028.50
147,744.23
1,162,674.76
1,347,079.90
2,383,552.81
114,966,364.67
217,448,659.91
(261,314.08)
327,882.41
(855,049.00)
216,660,179.24
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บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน :
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรำยกำรกระทบกำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งดอกเบี้ยรับ
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ ายทรัพย์สิน
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

257,540,948.07

152,088,507.04

149,150,794.32

102,482,295.24

8,546,880.17
(1,499,601.70)
(977,628,639.37)
16,398,873.37
(1,525,749.37)
789,852,518.81
116,385,724.85
395,891.95
(16,803,731.79)
2,843,643.33
120,826.72
(62,913,363.03)
194,627,585.04
(5,405,027.16)
1,498,881.08
(20,364,200.62)
(1,085,000.00)
169,272,238.34

9,065,379.03
(610,548.66)
(63,410,119.72)
(11,419,207.99)
(6,830,230.92)
40,035,222.69
135,271,352.25
147,744.23
1,237,886.02
1,968,670.71
3,926,370.00
109,382,517.64
261,471,024.68
(5,777,264.81)
522,877.42
(20,468,438.69)
(990,049.00)
234,758,149.60

44,521.70
(404,417.53)
5,237,418.06
21,921,689.60
114,717.38
76,118,882.74
102,444,434.79
395,891.95
(16,871,752.68)
1,743,358.97
(620,002.98)
190,124,742.00
339,275,536.32
(47,644.99)
404,417.53
(3,548,111.24)
(910,000.00)
335,174,197.62

231,322.32
(327,882.41)
1,340,309.76
(8,488,804.73)
84,448.00
(5,395,108.47)
122,481,028.50
147,744.23
1,162,674.76
1,347,079.90
2,383,552.81
114,966,364.67
217,448,659.91
(261,314.08)
327,882.41
(855,049.00)
216,660,179.24

7

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

8
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r

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

b

5,200,000.00
448,000.00
t

6,900,000.00
448,000.00

c

5,200,000.00
2,314,000.00

o

More cash flow disclosures :
Non-cash are significant in the consolidated and separate financial statements are as follows:
Legal reserve
6,900,000.00
Assets purchased on credit
3,990,514.32

6
6

a

21,616,813.74
121,218,110.38
142,834,924.12

o

131,871,330.98
142,834,924.12
274,706,255.10

n

178,198,925.04
141,729,695.76
319,928,620.80

d

117,173,134.34
319,928,620.80
437,101,755.14

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR

s

7,177,712.95

w

(15,000,000.00)

e

(1,005,143.22)
(5,541,534.22)

n

(1,762,734.84)
(29,394,595.33)

D

7,177,712.95
35,000,000.00
(35,000,000.00)
-

i

238,750,000.00
(15,000,000.00)
(238,750,000.00)
-

h

7,153,468.22
6,170,000.00
(1,898,231.43)
(15,961,627.79)
-

i

(31,860.37)
10,500,000.00
3,000,100.00
(23,100,000.12)
(15,000,000.00)
(3,000,100.00)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Bank overdrafts increase (decrease)
Cash received from borrowings from person and related parties
Cash received from borrowings from other company
Cash paid to pay the financial institutions borrowings
Cash paid to pay the person and related paties borrowings
Cash paid to pay the other company borrowings
Cash paid by the lessee to reduce the amount for liability contract
financial lease
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities

v

10,000,000.00 (10,000,000.00)
(180,000,000.00) (330,000,000.00)
1,461,575.29
2,500,131.19
(19,748,006.00) (29,721,209.64)
(16,435.93)
10,000,000.00 175,000,000.00
(10,000,000.00) (10,000,000.00)
(188,302,866.64) (202,221,078.45)

a

(11,047,213.70)
3,421,056.19
(43,128,628.06)
(262,904.77)
(51,017,690.34)

c

418,851.50
2,054,632.29
(24,840,635.04)
(337,357.42)
(22,704,508.67)

e

Notes
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Restricted short-term deposit with financial institutionn (increase) decrease
Cash paid for investment in subsidiary
Cash received from the sale of property, plant and equipment
Cash paid to purchase property, plant and equipment
Cash paid to purchase intangible assets
Cash received from loans to relate parties
Cash paid for loans to related parties
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities

Unit: Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2018
2017
2018
2017

บริษัท เอเซี ย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่ วย: บาท

6,900,000.00
3,990,514.32

5,200,000.00
2,314,000.00

6,900,000.00
448,000.00

5,200,000.00
448,000.00

6
6

T

r

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม:
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงั นี้
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ซื้อสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื่ อ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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o

21,616,813.74
121,218,110.38
142,834,924.12

n

131,871,330.98
142,834,924.12
274,706,255.10

d

178,198,925.04
141,729,695.76
319,928,620.80

s

117,173,134.34
319,928,620.80
437,101,755.14

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

w

7,177,712.95
35,000,000.00
(35,000,000.00)
7,177,712.95

e

7,153,468.22
6,170,000.00 238,750,000.00
(1,898,231.43) (15,000,000.00)
(15,961,627.79) (238,750,000.00)
(1,005,143.22)
(5,541,534.22) (15,000,000.00)

i

(31,860.37)
10,500,000.00
3,000,100.00
(23,100,000.12)
(15,000,000.00)
(3,000,100.00)
(1,762,734.84)
(29,394,595.33)

n

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื บริ ษทั อื่น
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื บริ ษทั อื่น
เงินสดที่ผเู ้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้สินซึ่ งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

a

(11,047,213.70) 10,000,000.00
(10,000,000.00)
- (180,000,000.00) (330,000,000.00)
3,421,056.19
1,461,575.29
2,500,131.19
(43,128,628.06) (19,748,006.00) (29,721,209.64)
(262,904.77)
(16,435.93)
10,000,000.00 175,000,000.00
- (10,000,000.00) (10,000,000.00)
(51,017,690.34) (188,302,866.64) (202,221,078.45)

D

418,851.50
2,054,632.29
(24,840,635.04)
(337,357.42)
(22,704,508.67)

i

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

h

2560

v

2561

c

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

e

งบการเงินรวม

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018
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 18.29% of the Company’s capital.)
The Company and its subsidiaries (“the Group”) involves the manufacture of high precision metal parts for automotive,
office automation, heating ventilating & air-conditioning (HVAC) and production of metal spare parts that have complex
shape and require strict control of production process and also production metal spare parts that are less complex and can
attain economies of scale when production in high quantity, engineering service, automation solution and provides the
construction and maintenance services of renewable energy power plants as well as engages in the business of raw water
and the distribution of materials and spare parts for the construction of various structures. Of the power plant business All
types of energy businesses, water businesses, include steam plants, purified water and chemical mixtures. For sale in the
petrochemical industry. Or for distribution to the community. And environmental related businesses and engineering
design consulting services. Project Construction Services and maintenance services.

2.

BASIS FOR THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements have been prepared in accordance with Thai generally accepted accounting principles under
the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting Standards issued under the Accounting Profession Act
B.E. 2547, and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities
and Exchange Act.
The financial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed in the accounting
policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles requires the
use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of
applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas
where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.
An English version of the financial statements have been prepared from the statutory financial statements that are in the
Thai language. In the event of a conflict or a difference in interpretation between the two languages, the Thai language
statutory financial statements shall prevail.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัทฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจ ำกัด ซึ่ ง จัด ตั้งในประเทศไทยและเป็ นบริ ษ ัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีสำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ประกอบด้วย ครอบครัวกำรุ ณกรสกุล ถือหุ ้นในอัตรำร้อยละ 18.29 และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ
สตูดิโอ จำกัด ถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั (วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ครอบครัว กำรุ ณกรสกุล
ถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 18.29 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั )
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดำเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ควำมเที่ ยงตรงสู ง
สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุปกรณ์ สำนักงำนและเครื่ องปรั บอำกำศ ผลิ ตชิ้นส่ วนโลหะที่ มีรูปร่ ำงซับซ้อนและ
ต้องกำรกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตเข้มงวดมำกเป็ นพิเศษและผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ไม่ซบั ซ้อนและสำมำรถลดต้นทุนได้มำก
เมื่อผลิตในปริ มำณสูง ให้บริ กำรในด้ำน Engineering Service และ Automation Solution ให้บริ กำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและ
ให้บริ กำรดูแลและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลังงำนทดแทนทุกชนิ ด ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ และจัดจำหน่ำยวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุ รกิจโรงไฟฟ้ ำ ธุรกิจพลังงำนทุกประเภท ธุรกิจน้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์ และผสมสำรเคมี เพื่อจำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีหรื อเพื่อใช้เพื่อจำหน่ำย
แก่ ชุมชน และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และให้บริ กำร ออกแบบ ให้คำปรึ กษำด้ำ นวิศวกรรม กำรให้บริ กำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริ กำรดูแลบำรุ งรักษำ

2. เกณฑ์ การนาเสนองบการเงิน
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยถึงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิ น ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บำยใน
นโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงิ นให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี ที่
สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของบริ ษทั ไปถือปฏิ บตั ิ
กิจกำรเปิ ดเผยเรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร หรื อควำมซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนยั สำคัญ
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018
2.1 New financial reporting standards
2.1.1

Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised financial reporting
standards and interpretations (revised 2017) and new accounting treatment guidance which are
effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2018. These financial reporting standards
were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with
most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to financial
statements. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact
on the Company and its subsidiaries’ financial statements.A temporary difference exists whenever
the carrying amount of an asset is less than its tax base at the end of the reporting period

2.1.2

Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after
January 1, 2019
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and
new financial reporting standards and interpretations (revised 2018) including new accounting
treatment guidance, which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2019. These
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial
Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and
providing accounting guidance for users of the standards.
The management of the Company and its subsidiaries believe that most of the revised financial
reporting standards will not have any significant impact on the financial statements when they are
initially applied. However, the new standard involves changes to key principles, as summarized
below.
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related Interpretations.
TAS 11 (revised 2017)
TAS 18 (revised 2017)
TSIC 31 (revised 2017)
TFRIC 13 (revised 2017)
TFRIC 15 (revised 2017)
TFRIC 18 (revised 2017)

Construction contracts
Revenue
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
Customer Loyalty Programmes
Agreements for the Construction of Real Estate
Transfers of Assets from Customers
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
2.1.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

2.1.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2562
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีจำนวนหลำย
ฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สำหรั บงบกำรเงิ นที่ มี รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวได้รั บกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บัติ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่ วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
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Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within
the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue
arising from contracts with customers, with revenue being recognised at an amount that reflects the
consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services
to a customer. The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of
the relevant facts and circumstances when applying each step of the model.
The management of the Company and its subsidiaries believe that this standard will not have any
significant impact on the financial statements when it is initially applied.
2.1.3

Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after
January 1, 2020
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued the set of TFRSs related to
financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7
TFRS 9

Financial Instruments: Disclosures
Financial Instruments

Accounting standard:
TAS 32

Financial Instruments: Presentation

Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16
TFRIC 19

Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of
financial instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the
type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business
model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting.
These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When
the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting standards, interpretations
and guidance which are currently effective will be cancelled.
The management of the Company and its subsidiaries is currently evaluating the impact of these
standards to the financial statements in the year when they are adopted.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่ น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรั บกำรรั บรู ้
รำยได้ที่เกิ ดขึ้ นจำกสัญญำที่ ทำกับลูกค้ำ โดยกิ จกำรจะรั บรู ้ รำยได้ในจำนวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่
กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำร
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละ
ขั้นตอน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
2.1.3

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ จะมี ผลบังคับใช้สำหรั บงบกำรเงิ นที่ มี รอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ ยวกับ
วิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น
และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำง
กำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ ม
นำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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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
December
December
Indirect
31, 2018
31, 2017
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 P2 Precision Co., Ltd.)
Asia Precision Tech Co., Ltd.
100.00
Manufacture and sale of metal parts
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
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.
A2teeravat joint venture Co., Ltd. *
49.00
Construction project to increase water pumping
capability.
* A2teeravat joint venture Co., Ltd. is an entity fully controlled by the Company, given that the Company
controls both directly or indirectly, including financial and operating policies of this entity so as to obtain
utmost benefits for A2 teeravat joint venture Co., Ltd.

12

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
3. หลักเกณฑ์ การทางบการเงินรวม
3.1 งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงิ นของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกัน
เรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อยทำงตรงและทำงอ้อม
บริ ษทั ย่อยทำงตรง
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
100.00

100.00

100.00

100.00

บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม (ถือโดย บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด)
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชน่ั เทค จำกัด
100.00

-

ลักษณะธุรกิจ
ให้บ ริ กำรในด้ำน Engineering Service
และ Automation Solution และให้บริ กำร
งำนก่อสร้ ำงโครงกำรและให้บริ กำรดูแล
และบ ำรุ ง รั ก ษำโรงงำนไฟฟ้ ำ ประเภท
พลังงำนทดแทนทุกชนิด
ผลิ ต ชิ้ น ส่ วนโลหะที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นและ
สำมำรถลดต้ น ทุ น ได้ ม ำกเมื่ อ ผลิ ต ใน
ปริ มำณสูง
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ

บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม (ถือโดย บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด

53.33

53.33

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ

บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

100.00

100.00

จัด จ ำหน่ ำ ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ ต่ ำ งๆ
เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ
ของธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ ำ ธุ ร กิ จ พลัง งำนทุ ก
ประเภท ธุรกิจน้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ
น้ ำบริ สุทธิ์ และผสมสำรเคมี เพื่อจำหน่ำย
ในกิ จกำรอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีหรื อเพื่อ
ใช้ เ พื่ อ จ ำหน่ ำ ยแก่ ชุ ม ชน และธุ ร กิ จ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ ม และให้บ ริ กำร
ออกแบบ ให้คำปรึ กษำด้ำนวิศวกรรม กำร
ให้ บ ริ กำรงำนก่ อ สร้ ำ งโครงกำร และ
ให้บริ กำรดูแลบำรุ งรักษำ
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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.
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.
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บริ ษทั ย่อยทำงตรงและทำงอ้อม
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด *

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
49.00
-

ลักษณะธุรกิจ
งำนก่ อ สร้ ำ งโครงกำรเพิ่ มประสิ ท ธิ ภำพ
กำรสูบน้ ำ

* บริ ษทั กิ จกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นกิ จกำรที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มี
อำนำจควบคุ มทั้ง ทำงตรงหรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงิ น และกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษ ัท
เพื่อได้มำซึ่งประโยชน์จำกกิจกรรมของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
3.2 บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มำซึ่งประโยชน์จำกกิจกรรมของ
บริ ษทั ย่อย
3.3 บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั
ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
3.4 งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
3.5 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
3.6 ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมคือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม
บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตำมวิธีรำคำทุน
4. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด หมำยถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุ นระยะสั้นที่ มีสภำพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.2 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้หกั ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญ ส ำหรั บ ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปั จจุบนั ของลูกหนี้ และกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
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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.
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.
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4.3 สินค้ าสาเร็จรู ปและงานระหว่ างทา
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต่ำกว่ำ ต้นทุนของสิ นค้ำ ประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยูใ่ น
สถำนที่ และสภำพปั จจุบัน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง รวมถึงกำรปั นส่ วนของค่ำโสหุ ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนกำรให้บริ กำรเมื่อมีกำรเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุนที่
ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยูใ่ นสถำนที่และสภำพปั จจุบนั
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
สำรองค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพจะตั้งขึ้นโดยพิจำรณำจำกสิ นค้ำที่เสื่ อมสภำพหรื อสิ นค้ำที่เก็บไว้นำน
4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีรำคำทุน และปรับลดด้วยค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี) โดยมูลค่ำที่ลดลงดังกล่ำวแสดงเป็ นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินรวม บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ย
4.5 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรง ที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำง
เองรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์
นั้นอยู่ในสภำพที่ พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุ นในกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์และต้นทุนกำรกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำย
กับมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรำยได้อื่นหรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำก
รำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ำยตำม
มูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในกำรซ่ อมบำรุ งที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิ ดขึ้ นเป็ นประจำจะรับรู ้ ในกำไรหรื อ
ขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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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
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.
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ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกมูลค่ำเสื่ อมสภำพของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยรำคำทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของ
ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
(จำนวนปี )
25-30
5-10
5-10
4-5
4-5

อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
วิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
4.6 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั ค่ำ
ตัดจำหน่ำยคำนวณโดยนำรำคำทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่ำคงเหลือ(ถ้ำมี) ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนโดย
วิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกสิ นทรัพย์น้ นั ตำมระยะเวลำที่
คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะ
ให้ประโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5

ปี

วิธีกำรตัดจำหน่ ำย ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่ สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
4.7 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำ
ปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ โดยจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยจะแยกเป็ นส่ วน
ที่เป็ นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และส่วนที่จะหักจำกหนี้ตำมสัญญำ เพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรับ
ยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรื อขำดทุน เมื่อมีกำรขำยและเช่ำกลับคืนตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน กำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู ้ตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำเช่ำกำรเงินจะ
คิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
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When an operating lease is terminated before the lease period expires, any payment required to be made to the
lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which the termination takes place.
4.8 Impairment of assets
Impairment of assets, the carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each financial reporting date to
determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable
amounts are estimated. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of on asset or its cashgenerating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognized in profit or loss.
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
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สัญญำเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่ำจะจัดเป็ นสัญญำ
เช่ำดำเนินงำน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำนจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด
อำยุของสัญญำเช่ำนั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ ยปรับที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่ผูใ้ ห้เช่ำ จะ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.8 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตำมบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนว่ำ มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน
กำรรั บรู ้ ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำจะรั บรู ้ เมื่ อมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่ำตำมบัญชี ของหน่ วยทรั พย์สินที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ หมำยถึ ง รำคำขำยสุ ทธิ ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่ ำจำกกำรใช้ของสิ นทรั พย์
แล้วแต่มูลค่ำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมิ นมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับใน
อนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนคำนึ งภำษีเงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่ อำจประเมินได้ใน
ตลำดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สำหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจำกสิ นทรัพย์อื่นให้พิจำรณำมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั มีควำมเกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรำยกำรบัญชี ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน
4.9 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงมูลค่ำรำคำทุน
4.10 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่กลุ่ม
บริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึ กเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุ นสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่
เกี่ยวข้อง
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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.
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.
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ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์
จำกกำรทำงำนเป็ นระยะเวลำนำน ตำมจำนวนปี ที่กำหนด ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยและผลประโยชน์ดงั กล่ำวเป็ น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่ มบริ ษ ัทค ำนวณหนี้ สินโครงกำรผลประโยชน์ห ลัง ออกจำกงำนโดยใช้วิธีคิด ลดแต่ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญำต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
พิจำรณำว่ำกำรบริ กำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในกำรได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำก
กันเพื่อ รวมเป็ นภำระผูก พัน งวดสุ ดท้ำย ต้น ทุ น บริ กำรในอดี ต รั บ รู ้ ต ำมวิธีเส้น ตรงตลอดช่ วงอำยุง ำนเฉลี่ ย จนกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิขำดของพนักงำน
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู ้เป็ นรำยกำรใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เกิดขึ้น และรับรู ้จำนวนสะสมในบัญชีกำไรสะสมในส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ใช้เทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected unit credit method) เพื่อกำหนดมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน
โดยรับรู ้เป็ นหนี้ สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น และรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรปั จจุบนั ต้นทุนบริ กำรในอดีต ดอกเบี้ ยสุ ทธิ จำก
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน ทั้งนี้ ผลกำไรขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ ซึ่ ง
รวมถึงผลกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial Gain/Loss) รับรู ้ในกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที
4.11 การประมาณการหนีส้ ิน
ประมำณกำรหนี้สิน จะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระหนี้สินเกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำงกฎหมำย
หรื อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อชำระภำระหนี้สินดังกล่ำว โดยภำระหนี้ สินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวเป็ นนัยสำคัญ ประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่จะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้
อัตรำคิดลดในตลำดปั จจุบนั ก่อนคำนึงภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตำม
เวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
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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.
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.
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4.12 การรับรู้รายได้
รำยได้ที่รับรู ้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ โดยมีนโยบำยดังนี้
ก) รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำจะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของ
ควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำที่ มีนยั สำคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รำยได้ถำ้ ฝ่ ำยบริ หำรยังมีกำรควบคุมหรื อ
บริ หำรสิ นค้ำที่ ขำยไปแล้วนั้นหรื อมี ควำมไม่แน่ นอนที่ มีนัยสำคัญในกำรได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชี น้ ัน
หรื อไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือหรื อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอน
ที่จะต้องรับคืนสิ นค้ำ
ข) รำยได้จำกกำรให้บริ กำรรับจ้ำงผลิตสิ นค้ำ รับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรเสร็ จสิ้นและส่งมอบสิ นค้ำและลูกค้ำยอมรับสิ นค้ำ
นั้น
ค) รำยได้จำกกำรบริ กำรตำมสัญญำก่อสร้ำง รับรู ้รำยได้ตำมวิธีกำรดังนี้
รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำง
รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่ มแรกตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำบวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ ยนแปลงสัญญำอันเกิ ดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย หรื อกำรจ่ ำยเงิ นเพื่อจู งใจหำกมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะก่อให้เกิดรำยได้และสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
เมื่อสำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถือ รำยได้ตำมสัญญำจะถูกรับรู ้ ในงบกำไร
ขำดทุ นและกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน ขั้นควำมสำเร็ จของงำนก่อสร้ ำงตำมสัญญำ
ประมำณโดยอ้ำงอิงกับอัตรำส่ วนของต้นทุนค่ำก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นของงำนที่ ทำเสร็ จจนถึงปั จจุบนั กับประมำณกำร
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งสิ้น
หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงจะถูกรับรู ้ได้
ไม่เกินกว่ำต้นทุนค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำที่เกิดขึ้นและมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่อสร้ำง
เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ตน้ ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งสิ้นจะสูงกว่ำรำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงทั้งสิ้น บริ ษทั จะรับรู ้
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงินและเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
จ ำนวนรวมของต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจนถึ ง ปั จ จุ บัน และก ำไรหรื อขำดทุ น ที่ รั บ รู ้ แ ล้ว ของแต่ ล ะสั ญ ญำจะน ำไป
เปรี ยบเทียบกับเงินงวดที่เรี ยกเก็บจำกผูจ้ ำ้ งถึงวันสิ้นปี
หำกต้นทุนของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นรวมกับกำไรหรื อขำดทุนที่รับรู ้แล้วของแต่ละสัญญำมีจำนวนสู งกว่ำ
งวดที่เรี ยกเก็บ ผลต่ำงที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็ นยอดสิ นทรัพย์ในบัญชีมูลค่ำงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บเงิน
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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.
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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หำกจำนวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บสู งกว่ำต้นทุนของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นรวมกับกำไรขำดทุนที่รับรู ้แล้วของ
แต่ละสัญญำ ผลต่ำงที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็ นยอดหนี้สินในบัญชีเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ตอ้ งทำในอนำคตรับรู ้เป็ นงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะได้รับต้นทุนนั้นคืน
ง) รำยได้จำกกำรบริ กำร รับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรเสร็จสิ้นและส่งมอบงำน
จ) ดอกเบี้ยรับและรำยได้อื่นบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.13 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.14 การบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ยวกับรำยกำรที่ เกี่ยวข้องในกำรรวมธุ รกิ จ หรื อ
รำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำปี ที่ตอ้ งเสี ย
ภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษีที่เกี่ยวกับ
รำยกำรในปี ก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินและจำนวนที่ ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจำกผลแตกต่ำ ง
ชัว่ ครำวต่อไปนี้ กำรรับรู ้ค่ำควำมนิ ยมในครั้งแรก กำรรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรก ซึ่ งเป็ นรำยกำรที่ไม่ใช่กำร
รวมธุรกิจและรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนทำงบัญชีหรื อทำงภำษีและผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ หำกเป็ นไปได้วำ่ จะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษี ที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้
อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรก ำหนดมู ล ค่ ำ ของภำษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บัน และภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ต้อ งค ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระบริ ษทั เชื่อว่ำได้
ตั้งภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปั จจัย
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อ
สมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆอำจจะทำให้ บริ ษทั เปลี่ยนกำร
ตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ควำมเพียงพอของภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
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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 Company and its subsidiaries 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 Company and its subsidiaries measure fair value
using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable
inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.
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สิ นทรั พย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบได้เมื่ อกิ จกำรมีสิทธิ ตำม
กฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่วยภำษี
ต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับ
คืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สิน ในเวลำเดียวกัน สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมี
โอกำสถูกใช้จริ ง
4.15 กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน / กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออก
ในระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ ้นปรับลด คำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้น
สำมัญที่ ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ บริ ษทั อำจต้องออกเพื่อแปลง หุ ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุน้ สำมัญ
4.16 รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกโดยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร ยอด
คงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำม
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวแสดงรวมไว้เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในกำไร
หรื อขำดทุน
4.17 รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั นอกจำกนี้ บุคคล
หรื อกิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม
และมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอำนำจใน
กำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวซึ่ งมี
อำนำจชักจูงหรื ออำจชักจูงให้ปฏิบตั ิตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม

20

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018
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 Company and its subsidiaries 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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4.18 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ปรำกฏในงบกำรเงิน ประกอบด้วยเงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินลงทุน เงินให้กูย้ ืมและเงิน
กูย้ ืม นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญ และเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้
เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีของรำยกำรที่เกี่ยวข้องแล้ว
4.19 สัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนโดย
กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนในอนำคตที่ สินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศจะได้รับหรื อต้องจ่ำยชำระ กำไร
หรื อขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำ
หรื อเมื่อสัญญำสิ้นสุดลงตำมอำยุ
4.20 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ือและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่ องในกำรวัด มูล ค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สินซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มี
สภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพ
คล่อ งได้ บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยจะประมำณมูล ค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค กำรประเมิ น มูลค่ ำที่ เหมำะสมกับแต่ล ะ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสัง เกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้
มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ น
สำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจำ
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5.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
The Company has significant transactions with its related parties stated below. Those transactions are executed based on
agreed upon bases which might be different from the bases used for transactions with unrelated parties.
Name
A2 Technologies Co., Ltd.

P2 Precision Co., Ltd.

Cholkij Sakol Co., Ltd.
APCS Technologies Co., Ltd.

A2teeravat joint venture Co., Ltd.
Asia Precision Tech Co., Ltd.
Advance Web Studio Co., Ltd.
At Peak Co., Ltd.

Type of Business
Provide engineering service and automation
solution and provides construction and
maintenance services of renewable energy
power plants
Production of metal spare part that are less
complex and can attain economies of scale
when production in high quantity
Production and distribution of raw water
The distribution of materials and spare parts
for the construction of various structures.
Of the power plant business All types of
energy businesses, water businesses,
including steam plants, purified water and
chemical mixtures. For sale in the
petrochemical industry. Or for distribution
to the community. And environmental
related businesses and engineering design
consulting services. Project Construction
Services and maintenance services.
Construction project to increase water
pumping capability.
Manufacture and sale of metal parts
Other Specialized Designs Not classified
elsewhere.
Advertising Companies

Type of Relationship
Subsidiary by direct shareholding and
common management team

Subsidiary by direct shareholding and
common management team
Indirect shareholder via subsidiary
Indirect shareholder via subsidiary

Indirect shareholder via subsidiary
Indirect shareholder via subsidiary
Major Shareholders /Joint common
management team
Shareholder of Cholkit Sakol Co., Ltd
is a director.
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4.21 การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรบัญชีของบริ ษทั ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร และ
ตั้งสมมติฐำนหลำยประกำรซึ่งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสิ นทรัพย์ หนี้สินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งกำรแสดงรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี ประมำณ
กำรและสมมติฐำนที่ เกี่ ยวข้องขึ้นอยู่กบั ประสบกำรณ์ในอดีตและปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องอื่น ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของ
ผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณ
กำรนั้น โดยประมำณกำรทำงกำรบัญชีที่สำคัญมีดงั ต่อไปนี้
4.21.1 ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำงและประมำณกำรผลขำดทุนสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงบริ ษทั ประมำณ
กำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่ อสร้ำงและนำมำคำนวณจำนวนและ
มูลค่ำวัสดุ ก่อสร้ำงที่ ตอ้ งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึ งค่ำแรง ค่ำใช้จ่ำยอื่ นๆ ที่ ตอ้ งใช้ในกำรให้บริ กำร
ก่อสร้ำงจนเสร็ จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำวัสดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ บริ ษทั จะทำกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และทุกครำวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
แตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริ ษทั พิจำรณำผลขำดทุนสำหรับโครงกำร
ก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมดกับมูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำงของแต่
ละโครงกำร
4.21.2 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ ผลขำดทุนที่อำจเกิดขึ้นจำก
กำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจำรณำจำกสถำนะกำรเงินของลูกหนี้ และผลของกำรฟ้องร้องดำเนินในคดี
กับลูกหนี้แต่ละรำย
5.

รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตำมที่สรุ ปข้ำงล่ำงนี้ ซึ่ งรำยกำรเหล่ำนี้ เกิดขึ้นตำมมูลฐำนที่
ตกลงร่ วมกัน ซึ่งมูลฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำรำยกำรบำงกรณี อำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนที่ใช้สำหรับรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อ
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ลักษณะควำมสัมพันธ์
ให้บริ กำรในด้ำน Engineering Service และ ถือหุน้ ทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
Automation Solution และให้บริ กำรงำน
ก่ อ สร้ ำ งโครงกำรและให้ บ ริ ก ำรดู แ ลและ
บำรุ ง รั กษำโรงงำนไฟฟ้ ำประเภทพลังงำน
ทดแทนทุกชนิด
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะที่ไม่ซบั ซ้อนและสำมำรถ ถือหุน้ ทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
ลดต้นทุนได้มำกเมื่อผลิตในปริ มำณสูง
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The significant balances with related company as at December 31, 2018 and December 31, 2017 are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017

Separate
December
31, 2018

December
31, 2017

Trade and other current receivables
P2 Precision Co., Ltd.

-

-

10,090.00

7,065.00

Short-term loans
A2 Technologies Co., Ltd.
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Total

-

-

10,000,000.00
(10,000,000.00)
-

165,000,000.00
10,000,000.00
(175,000,000.00)
-

As at December 31, 2018 and 2017, loan to subsidiary company is promissory notes, due at call and no interest
charged.
(Unit : Baht)
Consolidated
Separate
December
December
December
December
31, 2018
31, 2017
31, 2018
31, 2017
Trade and other current payables
14,296,006.68
P2 Precision Co., Ltd.
80,000,000.00
A2 Technologies Co., Ltd.
As at December 31, 2018, the Company received collateral of Baht 80 million from A2 Technologies Co., Ltd., to
be used as collateral on various credit limits from financial institution. On January 31, 2019, the Company returned
this collateral to A2 Technologies Co., Ltd., which is to be used as working capital.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ชื่อ
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชน่ั เทค จำกัด
บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั แอท พีค จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ
จัดจำหน่ ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพื่อ
ใช้ในกำรก่อสร้ ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของ
ธุ รกิ จโรงไฟฟ้ ำ ธุ ร กิ จ พลัง งำนทุ ก ประเภท
ธุรกิจน้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน้ ำ น้ ำบริ สุทธิ์
และผสมสำรเคมี เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยในกิ จ กำร
อุ ต สำหกรรมปิ โตรเคมี ห รื อเพื่ อ ใช้ เ พื่ อ
จำหน่ ำยแก่ชุมชน และธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ่ ง แวดล้อ ม และให้ บ ริ ก ำร ออกแบบ ให้
คำปรึ กษำด้ำนวิศวกรรม กำรให้บริ กำรงำน
ก่ อ สร้ ำ งโครงกำร และให้ บ ริ กำรดู แ ล
บำรุ งรักษำ
งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำร
สูบน้ ำ
ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะ
กิ จ กรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำนอื่ น ๆ ซึ่ ง
มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมของบริ ษทั โฆษณำ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ / ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ ำ นหนึ่ งในบริ ษัท ชลกิ จ
สำกล จำกัด เป็ นกรรมกำร

ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด

-

-

10,090.00

7,065.00

23

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018
(Unit : Baht)
Separate

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
Short-term borrowings
P2 Precision Co., Ltd.(1)
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
A2 Technologies Co., Ltd. (1)
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Loan from shareholder in subsidiary(2)
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Accrued interest
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance

December
31, 2018

December
31, 2017

-

-

40,000,000.00
(40,000,000.00)
-

35,000,000.00
(35,000,000.00)
-

-

-

198,750,000.00
(198,750,000.00)
-

-

44,933,076.75
10,000,000.00
(10,000,000.00)
44,933,076.75

44,933,076.75
44,933,076.75

-

-

-

18,860,119.74
2,771,137.25
21,631,256.99

16,088,763.77
2,771,355.97
18,860,119.74

-

-

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
รับชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวมทั้งหมด

2
-

-

- 165,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
(10,000,000.00) (175,000,000.00)
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวนเป็ นเงินให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ครบกำหนดเมื่อทวงถำม และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด

-

-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
14,296,006.68
80,000,000.00

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 80.00 ล้ำนบำท เป็ นหลักประกันที่ได้รับจำกบริ ษทั เอทูเทคโนโลยี จำกัด เพื่อเป็ นประกัน
ในกำรเข้ำร่ วมค้ ำประกันสิ นเชื่ อต่ำงๆ กับสถำบันกำรเงิ น โดยในวันที่ 31 มกรำคม 2562 บริ ษทั ได้คืนเงิ นหลักประกัน
ดังกล่ำวแล้ว เพื่อให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด(1)
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

-

-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

40,000,000.00
(40,000,000.00)
-

35,000,000.00
(35,000,000.00)
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(Unit : Baht)
Separate

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
Loan from a subsidiary’s director
A2 Technologies Co., Ltd.
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance

500,000.00
500,000.00

December
31, 2017

-

-

-

-

9,791,627.79
6,170,000.00
(15,961,627.79)
-

-

-

-

305,704.92
(305,704.92)
-

-

-

8,100,000.00
(5,000,000.00)
3,100,000.00

8,100,000.00
8,100,000.00

-

-

780,429.47
373,839.05
1,154,268.52
71,318,602.26

233,679.46
546,750.01
780,429.47
72,673,625.96

-

-

Cholkij Sakol Co., Ltd.*
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Accrued interest
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
* End of a subsidiary’s director on March 9, 2017
Loan from At Peak Co., Ltd.(2)
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Accrued interest
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Total

December
31, 2018
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด(1)
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
เงินกูย้ มื จำกผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย(2)
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
เงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด*
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

-

-

198,750,000.00
(198,750,000.00)
-

-

44,933,076.75
10,000,000.00
(10,000,000.00)
44,933,076.75

44,933,076.75
44,933,076.75

-

-

-

18,860,119.74
2,771,137.25
21,631,256.99

16,088,763.77
2,771,355.97
18,860,119.74

-

-

-

500,000.00
500,000.00

-

-

-

-

9,791,627.79
6,170,000.00
(15,961,627.79)
-

-
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(1)

As at December 31, 2018 and 2017, short-term borrowings to the subsidiaries company is promissory notes, due on call
and no interest charged.

(2)

As at December 31, 2018 and 2017, a subsidiary company had shot-term borrowings agreement with related parties and
companies, interest rate from 5.5 – 7.75% per annum, repayable at call.

The significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:
Revenues and expenses with related parties.

Pricing Policy
Rental income
A2 Technologies Co., Ltd.
APCS Technologies Co., Ltd
Asia Precision Tech Co., Ltd.
Cost of service
P2 Precision Co., Ltd.

Interest
Shareholder in subsidiary
At Peak Co., Ltd.

At cost
Agreement contract
Agreement contract
Agreement contract
Same price and trade
conditions with outsider,
nearby market price
Agreement contract
Agreement contract

(Unit :Thousand Baht)
For the years ended December 31
Consolidated
Separate
2018
2017
2018
2017
-

-

24
24
4

24
12
-

-

-

84,278

97,416

2,771
374

-

-

-

Management remuneration.
(Unit : Baht)

Short-term benefits
Post-employment benefits
Long-term benefits
Total

For the years ended December 31
Consolidated
Separate
2018
2017
2018
2017
26,835,537.00
27,219,822.00
13,053,637.00
11,473,592.00
600,982.65
495,015.03
230,788.65
202,762.89
4,075.30
786.27
4,075.30
786.27
27,440,594.95
27,715,623.30
13,288,500.95
11,677,141.16
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
* สิ้นสุดกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2560
เงินกูย้ มื บริ ษทั แอทพีค จำกัด(2)
ยอดคงเหลือต้นปี
8,100,000.00
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
(5,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลำยปี
3,100,000.00
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวมทั้งสิ้น

780,429.47
373,839.05
1,154,268.52
71,318,602.26

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

305,704.92
(305,704.92)
-

-

-

8,100,000.00
8,100,000.00

-

-

233,679.46
546,750.01
780,429.47
72,673,625.96

-

-

(1)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินครบกำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเงินกูย้ มื ระยะสั้น โดยมีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน
ในอัตรำร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยกำรบัญชี ที่สำคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสำระสำคัญสำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รายได้ จากการให้ เช่ า
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชน่ั เทค จำกัด
ต้ นทุนค่ าบริการ
บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด

ดอกเบีย้ จ่ าย
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอท พีค จำกัด

(หน่วย : พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

24
24
4

24
12
-

รำคำและเงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ
เดี ย วกัน กับ บุ ค คลภำยนอก ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับรำคำตลำดโดยทัว่ ไป

-

-

84,278

97,416

2,771
374

-

-

-

ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
(หน่วย : บำท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
26,835,537.00
27,219,822.00
13,053,637.00
11,473,592.00
600,982.65
495,015.03
230,788.65
202,762.89
4,075.30
786.27
4,075.30
786.27
27,440,594.95
27,715,623.30
13,288,500.95
11,677,141.16
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Guarantee and others
Company
At December 31, 2017, 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 27.1).
The Company and Advance Web Studio Co., Ltd. (a shareholder of the Company, with 22.12% shareholding)
jointly guaranteed on a letter of guarantee with an amount of Baht 208.37 million from A2 Technology Co., Ltd. to
issue this letter of guarantee for the construction project. No fee will be charged to A2 Technology Co., Ltd. (Note
27.1). Advance Web Studio Co., Ltd., used 27.05 million ordinary shares of Asia Precision Public Company
Limited to jointly guarantee this transaction.
The Company and Advance Web Studio Co., Ltd. (a shareholder of the Company, with 22.12% shareholding), and
A2 Technology Co., Ltd. jointly guaranteed on a letter of guarantee with an amount of Baht 62.20 million for
A2teeravat joint venture Co., Ltd. to issue this letter of guarantee for the construction project. No fee will be
charged to A2teeravat joint venture Co., Ltd. (Note 27.1). Advance Web Studio Co., Ltd., used 13.45 million
ordinary shares of Asia Precision Public Company Limited to jointly guarantee this transaction.
Subsidiary
The loan under debt restructuring of Cholkij Sakol Co., Ltd. is guaranteed loans in proportion to shareholding by
A2 Technologies Co., Ltd. not charged the fee between related (Note 19).
On December 31, 2018, A2 Technologies Co., Ltd. guaranteed on a letter of guarantee of advance payment under
construction contract for A2teeravat joint venture Co., Ltd. no fee was charged.
As at December 31, 2018, provided collateral to Asia Precision Public Company Limited amounting Baht 80
million to be used as collateral on various credit limits from financial institution.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
การคา้ ประกันหนีส้ ินระหว่ างกันและอื่นๆ
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท เป็ นหลักประกันวงเงิ น
หนังสื อค้ ำประกันจำนวน 10 ล้ำนบำท เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันในนำมบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด สำหรับกำร
ประกวดรำคำรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุขอ้ 9 และหมำยเหตุ 27.1)
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำ
ประกันจำนวน 208.37 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับงำนก่อสร้ำง
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุขอ้ 27.1) โดย บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) จำนวน 27.05 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 62.20 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เพื่อออก
หนัง สื อ ค้ ำ ประกัน ส ำหรั บ งำนก่ อ สร้ ำ ง โดยไม่ มี ค่ ำ ตอบแทนระหว่ ำ งกัน (ตำมหมำยเหตุ ข ้อ 27.1) โดยบริ ษ ัท
แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุน้ สำมัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 13.45 ล้ำนหุ ้น ร่ วมค้ ำ
ประกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ค้ ำประกันหนี้ สินตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ให้แก่บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำง
ให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้หลักประกันแก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
เป็ นจำนวน 80.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นประกันในกำรเข้ำร่ วมค้ ำประกันสิ นเชื่อต่ำงๆ จำกสถำบันกำรเงิน
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6.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Baht)

Cash on hand
Cash at banks - saving accounts
Cash at banks - current accounts
Cash at banks - fixed deposits 3 months
Total

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
320,248.62
282,420.87
317,019,063.83
207,917,461.61
18,940,475.82
11,728,738.32
100,821,966.87
100,000,000.00
437,101,755.14
319,928,620.80

Separate
December
31, 2018
227,335.62
274,245,146.97
233,772.51
274,706,255.10

December
31, 2017
227,335.62
142,341,557.07
266,031.43
142,834,924.12

Savings have floating rates as set by the bank.
Fixed deposits carry interest at the rate of 0.80 per annum.
7.

TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES
(Unit : Baht)

Trade receivables
Less allowance for doubtful accounts
Total trade receivables
Unbilled construction revenues (Note 28)
Other current receivables
– Other receivables – related parties (Note 5)
– Other receivables
– Accrued income
– Prepaid expenses
– Prepaid for contractor
– Advances
– Withholding tax
– Revenue Department - Receivable
– Input Tax Suspense
– Others
Total trade and other current receivables

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
272,353,391.90
262,688,427.66
272,353,391.90
262,688,427.66
830,749,471.88
30,573,802.77
107,578.19
88,391.86
10,917,480.28
146,054,332.99
1,955,096.92
4,523,123.81
11,885,270.75
3,953,523.47
4,275,046.69
1,014,509,316.84
1,286,862,708.74

56,100.00
3,164,552.61
3,079,801.17
551,836.63
3,344,724.15
3,299,085.33
2,928,961.93
46,998,864.59
309,687,292.25

Separate
December
December
31, 2018
31, 2017
165,978,664.37
171,225,067.40
165,978,664.37
171,225,067.40
10,090.00
1,133,116.04
243,856.05
498,763.96
1,885,826.05
167,864,490.42

7,065.00
872,246.79
164,768.16
11,207.23
1,275,497.40
2,330,784.58
173,555,851.98
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรประจำไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
320,248.62
282,420.87
317,019,063.83
207,917,461.61
18,940,475.82
11,728,738.32
100,821,966.87
100,000,000.00
437,101,755.14
319,928,620.80

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
227,335.62
227,335.62
274,245,146.97
142,341,557.07
233,772.51
266,031.43
274,706,255.10
142,834,924.12

เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวตำมที่ธนำคำรกำหนด
เงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.8 ต่อปี
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
มูลค่ำของงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้
เรี ยกเก็บ (หมำยเหตุ 28)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5)
- ลูกหนี้อื่น
- รำยได้คำ้ งรับ
- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
- เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ ับเหมำ
- เงินทดรองจ่ำย
- ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
- ลูกหนี้กรมสรรพำกร
- ภำษีซ้ือรอนำส่ง
- อื่นๆ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
272,353,391.90
262,688,427.66
272,353,391.90
262,688,427.66

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
165,978,664.37
171,225,067.40
165,978,664.37
171,225,067.40

830,749,471.88

30,573,802.77

-

-

107,578.19
88,391.86
10,917,480.28
146,054,332.99
1,955,096.92
4,523,123.81
11,885,270.75
3,953,523.47
4,275,046.69
1,014,509,316.84
1,286,862,708.74

56,100.00
3,164,552.61
3,079,801.17
551,836.63
3,344,724.15
3,299,085.33
2,928,961.93
46,998,864.59
309,687,292.25

10,090.00
1,133,116.04
243,856.05
498,763.96
1,885,826.05
167,864,490.42

7,065.00
872,246.79
164,768.16
11,207.23
1,275,497.40
2,330,784.58
173,555,851.98
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Outstanding balances of receivable classified by ages are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
Trade receivables
Not yet due receivables
Overdue :
Over 1 days to 30 days
Over 31 days to 90 days
Over 91 days to 180 days
Over 181 days to 365 days
Over 365 days
Total
Retention receivables to agreement*
Total
Less Allowance doubtful accounts
Net

December
31, 2018

Separate
December
31, 2017

160,555,414.86

144,762,087.19

124,457,468.16

128,470,238.63

41,299,774.37
6,006,031.91
424,407.33
208,285,628.47
64,067,763.43
272,353,391.90
272,353,391.90

63,665,693.98
37,555,967.09
245,983,748.26
16,704,679.40
262,688,427.66
262,688,427.66

36,142,374.37
4,954,414.51
424,407.33
165,978,664.37
165,978,664.37
165,978,664.37

38,545,411.68
4,209,417.09
171,225,067.40
171,225,067.40
171,225,067.40

*Warranty period contractual is not over 1 year.
The Company grants credit terms to its general customers for 30 – 90 days.
The subsidiary entered into a construction contract for a communal waste management facility with a company. The
total project value is Baht 1,870 million. In 2018, the subsidiary recognized revenue in proportion to the completed
work at 42.96%, equivalent to 803.27 million baht. As of December 31, 2018, the subsidiary has not issued an invoice
for collecting this amount. On February 5, 2019, the subsidiary issued an invoice amount of Baht 104.25 million. The
subsidiary’s management team is certain that the invoice will be paid in full, and therefore did not set a provision.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำแยกตำมจำนวนวันที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
1 – 30 วัน
31 – 90 วัน
91 – 180 วัน
181 – 365 วัน
เกิน 365 วันขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ*
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

160,555,414.86

144,762,087.19

124,457,468.16

128,470,238.63

41,299,774.37
6,006,031.91
424,407.33
208,285,628.47
64,067,763.43
272,353,391.90
272,353,391.90

63,665,693.98
37,555,967.09
245,983,748.26
16,704,679.40
262,688,427.66
262,688,427.66

36,142,374.37
4,954,414.51
424,407.33
165,978,664.37
165,978,664.37
165,978,664.37

38,545,411.68
4,209,417.09
171,225,067.40
171,225,067.40
171,225,067.40

*ระยะเวลำรับประกันตำมสัญญำไม่เกิน 1 ปี
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลำประมำณ 30 – 90 วัน
บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำก่อสร้ำงโครงกำรบริ หำรจัดกำรมูลฝอยชุมชน กับบริ ษทั แห่งหนึ่ ง (“คู่สัญญำ”) มูลค่ำงำนตำมสัญญำ
จำนวน 1,870 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ย่อยรับรู ้รำยได้ค่ำก่อสร้ำง และมูลค่ำของงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่เรี ยก
เก็บ ตำมอัตรำส่ วนงำนที่ทำเสร็ จ 42.96 % คิดเป็ นจำนวน 803.27 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้
ออกใบแจ้งเรี ยกเก็บ ต่อมำเมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษทั ย่อยได้ออกใบแจ้งหนี้ เรี ยกเก็บเงินจำนวน 104.25 ล้ำนบำท
แล้ว ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ย่อยได้พิจำรณำแล้วเชื่อว่ำจะได้รับชำระเงินดังกล่ำวทั้งจำนวน จึงไม่พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญ
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8.

INVENTORIES
(Unit : Baht)

Raw materials and supplies
Good in transit
Work in process
Construction in progress (Note 28)
Finished goods
Total
Less Allowance for decline values

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
35,610,139.16
49,678,680.61
2,374,988.74
218,041.68
39,560,315.49
42,532,685.06
4,326,386.59
25,187,875.65
22,376,398.47
102,733,319.04
119,132,192.41
(4,318,394.44)
(21,122,126.23)
98,414,924.60
98,010,066.18

Separate
December
December
31, 2018
31, 2017
30,187,374.47
45,855,269.82
2,374,988.74
218,041.68
35,327,492.83
39,685,396.75
18,323,561.08
22,376,398.47
86,213,417.12 108,135,106.72
(3,361,716.79) (20,233,469.47)
82,851,700.33
87,901,637.25

For the years ended December 31, 2018 and 2017, the movements of allowances for obsolete of inventories are as
follows :
(Unit : Baht)
Consolidated
Beginning balance as at January 1
Increase
Reversal/ Disposal during the period
Ending balance as at December 31

2018
21,122,126.23
809,033.31
(17,612,765.10)
4,318,394.44

2017
19,884,240.21
3,668,220.82
(2,430,334.80)
21,122,126.23

Separate
2018
20,233,469.47
486,236.49
(17,357,989.17)
3,361,716.79

2017
19,070,794.71
3,420,323.11
(2,257,648.35)
20,233,469.47

Allowances for obsolete of inventories was shown in cost of sale in statements of income.
9.

OTHER CURRENT ASSETS
(Unit : Baht)

Type
Guarantee
Saving accounts Credit line and letter of guarantee

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
10,000,000.00
10,000,000.00

Separate
December
31, 2018
-

December
31, 2017
10,000,000.00
10,000,000.00

In the year 2017, the saving deposit of the Company amounting to Baht 10 million is pledged as collateral for the issue
of letter of bank guarantee to a subsidiary. The Company has not charged the guarantee fee.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
8.

สินค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
งำนระหว่ำงทำ
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 28)
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
รวม
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
35,610,139.16
49,678,680.61
2,374,988.74
218,041.68
39,560,315.49
42,532,685.06
4,326,386.59
25,187,875.65
22,376,398.47
102,733,319.04
119,132,192.41
(4,318,394.44)
(21,122,126.23)
98,414,924.60
98,010,066.18

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
30,187,374.47
45,855,269.82
2,374,988.74
218,041.68
35,327,492.83
39,685,396.75
18,323,561.08
22,376,398.47
86,213,417.12
108,135,106.72
(3,361,716.79)
(20,233,469.47)
82,851,700.33
87,901,637.25

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ตั้งเพิ่มขึ้น
โอนกลับ/จำหน่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2561
21,122,126.23
809,033.31
(17,612,765.10)
4,318,394.44

2560
19,884,240.21
3,668,220.82
(2,430,334.80)
21,122,126.23

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
20,233,469.47
19,070,794.71
486,236.49
3,420,323.11
(17,357,989.17)
(2,257,648.35)
3,361,716.79
20,233,469.47

ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือแสดงอยูใ่ นต้นทุนขำย ในงบกำไรขำดทุน
9.

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ประเภทเงินฝำก
ออมทรัพย์

งบกำรเงินรวม
ภำระหลักประกัน 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อค้ ำประกัน
10,000,000.00
10,000,000.00

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
-

10,000,000.00
10,000,000.00

ในปี 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ของบริ ษทั จำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบัน
กำรเงิน เพื่อให้ออกหนังสื อค้ ำประกันในนำมบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน
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10. INVESMENTS IN SUBSIDIARIES
Investment in subsidiaries in the separate financial statements as at December 31, 2018 and December 31, 2017 which
are stated at cost are as follow:
(Unit :Thousand Baht)
Share capital
Dec. 31, Dec. 31,
2018
2017
Subsidiaries directly held by the Company
A2 Technologies Co., Ltd.
500,000 320,000
P2 Precision Co., Ltd.
150,000 150,000
Subsidiaries held through A2 Technologies Company Limited
Cholkij Sakol Co., Ltd.
120,000 120,000
APCS Technologies Co., Ltd.
10,000
10,000
A2teeravat joint venture Co., Ltd.
75,000
Subsidiary held through P2 Precision Company Limited
Asia Precision Tech Co., Ltd.
1,000
-

Percentage of
shareholding

Paid share capital
Dec. 31,
2018

Dec. 31,
2017

Dec. 31,
2018

Dividend
income

Cost

Dec. 31,
2017

Dec. 31,
2018

Dec. 31,
2017

Dec. 31, Dec.31,
2018
2017

500,000
150,000

320,000
150,000

100
100

100
100

499,999
149,999

319,999
149,999

-

-

120,000
10,000
18,750

120,000
10,000
-

53.33
100
49

53.33
100
-

-

-

-

-

1,000

-

100

-

649,998

469,998

-

-

Investments in subsidiaries directly held by the Company - net

10.1 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.
Share capital
Add share capital
Total share capital

Amount
(Thousand Share)
4,000
11,000
15,000

Par value
Share capital
(Baht : Share) (Thousand Baht)
10.00
40,000
10.00
110,000
10.00
150,000

Paid share
(Baht : Share)
10.00
10.00

Paid share capital
(Thousand Baht)
40,000
110,000
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.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซึ่งแสดงตำมวิธีรำคำทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
ทุนจดทะเบียน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2561
2560
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั ฯ
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั พีทู พรีซิชั่น จากัด
บริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

ทุนชำระแล้ว
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2561
2560

สัดส่ วนร้อยละ
ของกำรลงทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2561
2560

รำคำทุน
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2561
2560

เงินปันผลรับ
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2561
2560

500,000 320,000 500,000 320,000
150,000 150,000 150,000 150,000

100
100

100
100

499,999
149,999

319,999
149,999

-

-

120,000 120,000 120,000 120,000
10,000 10,000 10,000 10,000
75,000
- 18,750
-

53.33
100
49

53.33
100
-

-

-

-

-

100

-

649,998

469,998

-

-

1,000

-

1,000

-

10.1 เงินลงทุนในบริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 3/2560 ของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) มีมติอนุมตั ิ
ให้เพิ่มทุนในบริ ษทั พีทู พรี ซิช่นั จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 100) โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด
ทุนจดทะเบียน เดิม
เพิ่มทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวนหุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
(พันหุน้ )
(บำทต่อหุน้ )
4,000
10.00
11,000
10.00
15,000
10.00

ทุนจดทะเบียน
(พันบำท)
40,000
110,000
150,000

เรี ยกชำระหุน้ ละ ทุนชำระแล้ว
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
10.00
40,000
10.00
110,000
150,000

บริ ษทั ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560
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10.2 Investments in A2 Technologies Co., Ltd.
The board of directors meeting of the Asia Precision Public Company Limited no. 1/2018, held on January 12,
2018, has resolved to approve the Company increase its stake in A2 Technologies Company Limited, (a subsidiary
of the Company hold 100%) are as follows:
Amount

Par value

A2 Technologies Co., Ltd. (Thousand Share) (Baht : Share)

Share capital

Paid share

Paid share capital

(Thousand Baht)

(Baht : Share)

(Thousand Baht)

Share capital

32,000

10.00

320,000

10.00

320,000

Add share capital

18,000

10.00

180,000

10.00

180,000

Total share capital

50,000

10.00

500,000

500,000

The Company has paid the increasing in share capital of A2 Technologies Co., Ltd. at the full amount.
A2 Technologies Company Limited has registered the change in its registered capital with the Ministry of
Commerce on January 30, 2018.
The board of directors meeting of the Asia Precision Public Company Limited no.5/2017, held on September 1, 2017,
has resolved to approve the Company increase its stake in A2 Technologies Company Limited, (a subsidiary of the
Company hold 100%) are as follows:
Amount

Par value

A2 Technologies Co., Ltd. (Thousand Share) (Baht : Share)

Share capital

Paid share

Paid share capital

(Thousand Baht)

(Baht : Share)

(Thousand Baht)

Share capital

10,000

10.00

100,000

10.00

100,000

Add share capital

22,000

10.00

220,000

10.00

220,000

Total share capital

32,000

10.00

320,000

320,000

The Company has paid the increasing in share capital of A2 Technologies Co., Ltd. at the full amount.
A2 Technologies Company Limited has registered the change in its registered capital with the Ministry of
Commerce on September 5, 2017.
10.3 Investments in APCS Technologies Co., Ltd.
The Board of Directors of Asia Precision Public Company Limited no. 2/2017, held on May 15, 2017, has approved for
the Company to invest in a new subsidiary (APCS Technology Co., Ltd.). The new subsidiary has completed company
registration on June 28, 2017, with registered capital of Baht 10 million (10,000 ordinary shares with a par value of
Baht 1,000 each). The Company holds 9,997 shares, equivalent to 99.97% of the registered capital.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
10.2 เงินลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) มีมติ
อนุมตั ิให้เพิ่มทุนในบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100)
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ทุนจดทะเบียน เดิม
เพิ่มทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวนหุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
(พันหุน้ )
(บำทต่อหุน้ )
32,000
10.00
18,000
10.00
50,000
10.00

ทุนจดทะเบียน
(พันบำท)
320,000
180,000
500,000

เรี ยกชำระหุน้ ละ ทุนชำระแล้ว
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
10.00
320,000
10.00
180,000
500,000

บริ ษทั ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2561
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 5/2560 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) มีมติอนุมตั ิให้
เพิ่มทุนในบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
ทุนจดทะเบียน เดิม
เพิ่มทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวนหุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
(พันหุน้ )
(บำทต่อหุน้ )
10,000
10.00
22,000
10.00
32,000
10.00

ทุนจดทะเบียน
(พันบำท)
100,000
220,000
320,000

เรี ยกชำระหุน้ ละ ทุนชำระแล้ว
(บำทต่อหุน้ )
(พันบำท)
10.00
100,000
10.00
220,000
320,000

บริ ษทั ได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2560
10.3 เงินลงทุนในบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จากัด
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 มีมติ
อนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) ลงทุนในบริ ษทั เอ
พีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560 โดยมีทุนจดทะเบี ยน
จำนวน 10 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 10,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1,000 บำท) โดยบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ ้นจำนวน
9,997 หุน้ หรื อร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
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10.4 Investments in A2teeravat joint venture Co., Ltd.
The board of directors meeting of the Asia Precision Public Company Limited no.3/2018, held on May 14, 2018,
approved in approval for A2 Technologies Company Limited to proceed in the following activities:
1. Approval for establishing a new subsidiary to accommodate business expansion
Name of Company

: A2teeravat joint venture Co., Ltd.

Registered capital

: Baht 75,000,000 Divided into;
- Common stock 3,825,000 shares at par value of Baht 10 per share
(Voting rights: 1 vote for 1 share)
- Preferred stock 3,675,000 shares at par value of Baht 10 per share
(Voting rights: 10,000 votes for 1 share)

Paid-up capital

: First installment : 25 percent of the registered capital

Shareholding structure

: A2 Technologies Co., Ltd. holds 7,499,997 shares or 100% of the registered
capital.

A2teeravat joint venture Co., Ltd was established on May 15, 2018.
2. The sale of common shares of A2teeravat joint venture Company Limited to Teeravat Surin Construction
Company Limited amounting to 3,825,000 shares at par value of 10 Baht per share (paid up share capital of
2.50 baht per share, equivalent to 9,562,500 Baht) was approved. This is equivalent to 51% shareholding (with
0.01% voting right) for Teeravat Surin Construction Company Limited. Teeravat Surin Construction
Company Limited has already made payment amounting to 9,562,500 Baht in May 2018.
Shareholding structure of A2teeravat joint venture Company Limited after the transaction are as follow:
Shareholders
A2 Technologies Co., Ltd.
Teeravat Surin Construction Co., Ltd.
Minor shareholders

Preferred stock
(Voting rights 99.99%)

Common stock
(Voting rights 0.01%)

3,674,997 Shares

-

-

3,825,000 Shares

3 Shares

-

Preferred share shareholders will receive dividends and receive payments upon the dissolution or liquidation
of A2teeravat joint venture Company Limited at a rate of 203% of paid up capital of preferred shares, and will
receive all payments before common share shareholders. Common share shareholders have voting rights of 1
vote per share, and preferred share shareholders have voting rights of 1,000 votes per share.
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10.4 เงินลงทุนในบริษัท กิจการร่ วมค้ า เอทูตรี วัฒน์ จากัด
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2561 ได้มี
มติอนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยดำเนินกำรดังนี้
1. อนุมตั ิลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน

: 75,000,000 บำท แบ่งเป็ น
- หุ ้นสำมัญ จำนวน 3,825,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท มีสิทธิ ออกเสี ยง
1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
- หุ ้นบุริมสิ ทธิ จำนวน 3,675,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท มีสิทธิ ออกเสี ยง
1 หุน้ ต่อ 10,000 เสี ยง

ทุนเรี ยกชำระแล้ว

: เรี ยกชำระงวดแรกในอัตรำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

โครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้

: บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุน้ รวมจำนวน 7,499,997 หุน้ หรื อร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทู ตีรวัฒน์ จำกัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2561
2. อนุ มตั ิ กำรขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั กิ จกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด (ถือหุ ้นสำมัญโดยบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด) จำนวน 3,825,000 หุ ้นมูลค่ำตำมบัญชี 10 บำท ต่อหุ ้น (ชำระแล้วมูลค่ำหุ ้นละ 2.50 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิ น
9,562,500 บำท) สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 51 (สิ ทธิออกเสี ยง 0.01%) ให้กบั บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ ก่อสร้ำง จำกัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จำกัด จ่ำยชำระรำคำจำนวนเงิน 9,562,500 บำท ในเดือนพฤษภำคม 2561
ส่วนกำรถือหุน้ หลังกำรขำย ของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จำกัด
ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น

หุ้นบุริมสิทธิ
(สิทธิออกเสียง 99.99%)
3,674,997 หุน้
3 หุน้

หุ้นสามัญ
(สิทธิออกเสียง 0.01%)
3,825,000 หุน้
-

โดยผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ์ ได้รับเงิ นปั นผล และได้รับชำระค่ำหุ ้นเมื่อเลิกกิจกำรหรื อชำระบัญชีของบริ ษทั ก่อนผูถ้ ือหุ ้น
สำมัญในอัตรำร้อยละ 203 ของทุนชำระแล้วของหุ ้นบุริมสิ ทธิ์ นั้น ทั้งนี้ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
หุน้ สำมัญมีสิทธิออกเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง และหุน้ บุริมสิ ทธิ์มีสิทธิออกเสี ยง 1 หุน้ ต่อ 1,000 เสี ยง
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On May 25, 2018, the subsidiary entered into a contract to buy shares back from Teeravat Surin Construction
Company Limited upon the completion of construction project, at a price per share equivalent to the paid up
capital per share. Teeravat Surin Construction Co., Ltd. pledged common shares of A2teeravat joint venture
Co., Ltd with the subsidiary.
The subsidiary has paid a deposit of Baht 9,562,500 at the date of signing contract.
A2teeravat joint venture Co., Ltd. is an entity fully controlled by the Company, given that the Company
controls both directly or indirectly, including financial and operating policies of this entity so as to obtain
utmost benefits for A2teeravat joint venture Co., Ltd.
10.5 Important investment of A2 Technologies Co., Ltd.
10.5.1 The board of directors meeting of the Asia Precision Public Company Limited no.2/2018, held on May 14,
2018, approved in approval for A2 Technologies Company Limited to proceed in the following activities:
1. Approval of Consortium
Name of Consortium

: Consortium of Solar EPCF Co., Ltd. and A2 Technologies Co., Ltd.

Contract parties and operation
proportion

: A2 Technologies Co., Ltd. (49%)
Solar EPCF Co., Ltd. (51%)
Each party to assign 1 person to sign contract and documents
related to the operation of the project

Objective

: Performance improvement for Chachoengsao pumping station and
Bangpagong pumping station of Eastern Water Resources Development
and Management Public Company Limited. The total project value is
106.50 million Baht

The consortium will end upon completion of the project.
2. Approved a credit limit for corporate guarantee on limits with financial institutions for Consortium of Solar
EPCF and A2 Technologies with amount not exceeding 75% of total project value. Executive committee of
Asia Precision Public Company Limited is delegated authority to approve each corporate guarantee on case by
case basis, and has to report to the Board of Directors of Asia Precision Public Company Limited every 3
months.
Subsequently, on May 21, 2018, Consortium of Solar EPCF Co., Ltd. and A2 Technologies Co., Ltd entered
into a construction contract with Eastern Water Resources Development and Management PCL, which is
currently undergoing construction and in line with the contract.
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ต่อมำเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั ย่อย ได้ทำสัญญำซื้อขำยหุน้ คืน จำก บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ ก่อสร้ำง จำกัด
โดยกำหนดรำคำซื้ อขำยหุ ้นต่อหุ ้น เท่ ำกับมูลค่ำหุ ้นที่ ชำระแล้ว และตกลงจะซื้ อขำยหุ ้นสำมัญหลังจำกโครงกำร
ก่อสร้ำงฯ ดำเนินกำรเสร็ จสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จำกัด ได้จำนำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ
เอทูตีรวัฒน์ จำกัด ไว้กบั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัดได้จ่ำยเงินมัดจำตำมสัญญำซื้อขำยหุน้ คืนจำนวน 9,562,500 บำท ณ วันที่ทำสัญญำ
ทั้งนี้ บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด เป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั ฯ เนื่ องจำกบริ ษทั มีอำนำจ
ควบคุมทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงิ นและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มำซึ่ ง
ประโยชน์จำกกิจกรรมของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
10.5 การลงทุนทีส่ าคัญของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
10.5.1 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2561
ได้มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินกำรดังนี้
1. อนุมตั ิดำเนินกำรกิจกำรค้ำร่ วม (Consortium)
ชื่อกิจกำรค้ำร่ วม

: กิจกำรค้ำร่ วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด และ เอทู เทคโนโลยี จำกัด

คู่สญ
ั ญำ และสัดส่วนกำรดำเนินงำน

: บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ร้อยละ 49
บริ ษทั โซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด ร้อยละ 51
โดยแต่ละฝ่ ำยแต่งตั้งตัวแทนของตน ฝ่ ำยละ 1 คน เพื่อร่ วมลงนำมใน
ข้อตกลง และเอกสำรต่ำงๆ อันเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของโครงกำร

วัตถุประสงค์

: เพื่อดำเนินงำนโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรสูบน้ ำจำกแม่น้ ำบำงประกง
งำนปรับปรุ งระบบไฟฟ้ ำ สถำนี สูบน้ ำฉะเชิงเทรำ และสถำนี สูบน้ ำบำง
ปะกงของ บริ ษทั จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จำกัด
(มหำชน)โดยมีมูลค่ำโครงกำร จำนวน 106.50 ล้ำนบำท

ทั้งนี้เมื่อกำรดำเนินงำนแล้วเสร็ จตำมวัตถุประสงค์ สัญญำกิจกำรค้ำร่ วมจะสิ้นสุดลง
2. อนุมตั ิกรอบวงเงิ นกำรค้ ำประกันวงเงินกับสถำบันกำรเงินให้กบั กิ จกำรค้ำร่ วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด และ บริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี จำกัด ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่ำโครงกำร โดยมอบอำนำจให้กรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั เอเซี ย
พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) เป็ นผูพ้ ิจำรณำเป็ นครำวๆไป และต้องนำกลับมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซี ย
พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) ทุก 3 เดือน
ต่อมำเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2561 กิจกำรค้ำร่ วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จำกัด และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำ
สัญญำก่อสร้ำงกับบริ ษทั จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จำกัด (มหำชน) ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำร
ดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ
35

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018
10.5.2 According to the meeting of the Board of Directors of A2 Technologies Co., Ltd. No. 7/2018 on
November 14, 2018, the committee approved the signage of consortium between Solar EPCF Company
Limited and A2 Technologies Co., Ltd. This consortium is for entering 5 solar power plant construction
project biddings with a total value of Baht 694.26 million.
10.6 Investments in Asia Precision Tech Co., Ltd.
The Board of Directors of Asia Precision Public Company Limited no. 4/2018, held on August 14, 2018, has approved
for the Company to invest in a new subsidiary (Asia Precision Tech Co., Ltd.). The new subsidiary has completed
company registration on August 30, 2018, with registered capital of Baht 1 million (200,000 ordinary shares with a
par value of Baht 5 each). The Company holds 199,997 shares, equivalent to 99.99% of the registered capital.
10.7 Non-controlling interest
Details of non-wholly owned subsidiaries which have material non-controlling interests as at December 31, 2018
and 2017, are as follows;

Company’s name

Cholkij Sakol Co., Ltd.
A2teeravat joint venture Co., Ltd.*

Proportion of equity
interest held by
non-controlling interests
2018
2017
(%)
(%)
46.67
46.67
-

Accumulated balance of
non-controlling interests
2018
2017
153.09
9.53
162.62

149.92
149.92

Profit/loss allocated to
non-controlling interests
during the year
2018
2017
3.12
-

(12.20)
-

(Unit: Million Baht)
Dividend paid to noncontrolling interests
during the year
2018
2017
-

-

* Details as described in Note 10.4
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
10.5.2 ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ลงนำมในสัญญำกิจกำรค้ำร่ วม ระหว่ำง บริ ษทั โซล่ำ อีพีซีเอฟ จำกัด
กับบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อเข้ำร่ วมประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงสถำนี ไฟฟ้ ำจำนวน 5 โครงกำร
มูลค่ำรวม 694.26 ล้ำนบำท
10.6 เงินลงทุนในบริษัท เอเซียพรีซิชั่นเทค จากัด
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2561 มีมติ
อนุ มตั ิให้บริ ษทั พีทู พรี ซิชั่น จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิช่นั จำกัด (มหำชน) ลงทุ นในบริ ษทั
เอเซียพรี ซิชน่ั เทค จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิ งหำคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน
1 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 200,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 5 บำท) โดยบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด ถือหุ ้นจำนวน 199,997 หุ ้น
หรื อร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
10.7 ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญต่อกลุ่ม
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

บริ ษทั

บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด*

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
46.67
46.67
-

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2561
2560
153.09
9.53

149.92
-

162.62

149.92

กำไร (ขำดทุน) ที่แบ่งให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยใน
ระหว่ำงปี
2561
2560
3.12
-

(12.20)
-

เงินปั นผลจ่ำยให้กบั ส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมใน
ระหว่ำงปี
2561
2560
-

-

* รำยละเอียดตำมหมำยเหตุ 10.4
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The summarized financial information before intragroup eliminations of each non - wholly owned subsidiary
which has material non-controlling interests for the years ended December 31, 2018 and 2017, are as follows;
(Unit: Million Baht)
Cholkij Sakol Co., Ltd.
A2teeravat joint venture Co., Ltd.
2018
2017
2018
Condensed statement of financial position As at December 31,
Current assets
Non-current assets
Current liabilities
Non - current liabilities
Equity attributable to owners of the Company
Non-controlling interests

4.33
355.46
110.29
69.67
95.91
83.93

5.15
359.64
118.80
77.67
89.76
78.55

78.56
59.85
9.19
9.53

Condensed statement of profit or loss and other
comprehensive income
For the years ended December 31,
Revenues
Expenses
Profit (loss) for the year

35.91
(24.43)
11.48

0.37
(21.76)
(21.39)

13.60
(13.64)
(0.04)

Condensed statement of cash flows
Dividends paid to non-controlling interests
Net cash inflow (outflow) from operating activities
Net cash inflow (outflow) from investing activities
Net cash inflow (outflow) from financing activities
Net cash inflow (outflow)

22.84
(0.86)
(20.60)
1.38

(24.06)
5.94
19.49
1.37

(0.45)
(18.11)
18.75
0.19
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่งมีส่วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทู
ตีรวัฒน์ จำกัด
2561
2560
2561
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้ำของถือโดยบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รำยได้รวม
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

4.33
355.46
110.29
69.67
95.91
83.93

5.15
359.64
118.80
77.67
89.76
78.55

78.56
59.85
9.19
9.53

35.91
(24.43)
11.48

0.37
(21.76)
(21.39)

13.60
(13.64)
(0.04)

งบกระแสเงินสดแบบย่อ
เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

22.84
(0.86)
(20.60)
1.38

(24.06)
5.94
19.49
1.37

(0.45)
(18.11)
18.75
0.19
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11 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
The condensed movements in these items for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:
Building and
Cost
Balance as at January 1, 2017
Purchase
Transfer in (out)
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2017
Purchase
Transfer in (out)
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2018
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2017
Depreciation for the year
Transfer (in) out
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2017
Depreciation for the year
Transfer (in) out
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2018
Net book value as at December 31, 2017
Net book value as at December 31, 2018
Depreciation in statement of profit or loss for the year :
Ended December 31, 2017
Ended December 31, 2018

(Unit : Baht)
Consolidated

Furniture and Office
Equipment

Land
Improvement

Construction in
progress

Building
Improvement

Machinery and
Equipment

352,774,657.37
352,774,657.37
352,774,657.37

133,484,543.75
8,137,946.06
(1,389,470.00)
140,233,019.81
1,499,940.94
(33,992.52)
141,698,968.23

1,608,577,540.38
25,238,401.73
11,181,450.35
(60,213,317.83)
1,584,784,074.63
18,014,794.41
10,613,141.92
(20,578,281.41)
1,592,833,729.55

18,099,471.87
3,929,426.90
(84,000.00)
(6,100,666.60)
15,844,232.17
4,337,342.35
33,992.52
(1,684,068.06)
18,531,498.98

17,910,136.73
1,809,000.00
(809,626.00)
18,909,510.73
3,032,224.30
(4,096,571.57)
17,845,163.46

814,380.00
814,380.00
814,380.00

22,527,484.08
5,513,473.37
(11,097,450.35)
16,943,507.10
4,147,507.57
(12,813,802.13)
8,277,212.54

2,153,373,834.18
45,442,628.06
(809,626.00)
(67,703,454.43)
2,130,303,381.81
31,031,809.57
(2,200,660.21)
(26,358,921.04)
2,132,775,610.13

-

(54,139,822.43)
(3,838,782.17)
290,581.52
(57,688,023.08)
(3,988,008.75)
170.88
(61,675,860.95)

(1,015,465,630.33)
(124,286,672.75)
55,198,608.74
(1,084,553,694.34)
(104,436,866.33)
18,478,836.29
(1,170,511,724.38)

(14,374,209.41)
(1,691,237.10)
5,204,552.03
(10,860,894.48)
(1,961,707.09)
(170.88)
1,608,058.17
(11,214,714.28)

(15,799,411.03)
(560,125.78)
471,911.95
(15,887,624.86)
(1,056,912.06)
4,096,567.57
(12,847,969.35)

(45,069.74)
(45,069.74)
(162,875.80)
(207,945.54)

-

(1,099,779,073.20)
(130,421,887.54)
471,911.95
60,693,742.29
(1,169,035,306.50)
(111,606,370.03)
24,183,462.03
(1,256,458,214.50)

352,774,657.37
352,774,657.37

82,544,996.73
80,023,107.28

500,230,380.29
422,322,005.17

4,983,337.69
7,316,784.70

3,021,885.87
4,997,194.11

769,310.26
606,434.46

16,943,507.10
8,277,212.54

961,268,075.31
876,317,395.63

Land

Motor Vehicles

Total

130,421,887.54
111,606,370.03
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11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิม่
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร

ที่ดิน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

352,774,657.37
352,774,657.37
352,774,657.37

133,484,543.75
8,137,946.06
(1,389,470.00)
140,233,019.81
1,499,940.94
(33,992.52)
141,698,968.23

1,608,577,540.38
25,238,401.73
11,181,450.35
(60,213,317.83)
1,584,784,074.63
18,014,794.41
10,613,141.92
(20,578,281.41)
1,592,833,729.55

18,099,471.87
3,929,426.90
(84,000.00)
(6,100,666.60)
15,844,232.17
4,337,342.35
33,992.52
(1,684,068.06)
18,531,498.98

17,910,136.73
1,809,000.00
(809,626.00)
18,909,510.73
3,032,224.30
(4,096,571.57)
17,845,163.46

814,380.00
814,380.00
814,380.00

22,527,484.08
5,513,473.37
(11,097,450.35)
16,943,507.10
4,147,507.57
(12,813,802.13)
8,277,212.54

2,153,373,834.18
45,442,628.06
(809,626.00)
(67,703,454.43)
2,130,303,381.81
31,031,809.57
(2,200,660.21)
(26,358,921.04)
2,132,775,610.13

-

(54,139,822.43)
(3,838,782.17)
290,581.52
(57,688,023.08)
(3,988,008.75)
170.88
(61,675,860.95)

(1,015,465,630.33)
(124,286,672.75)
55,198,608.74
(1,084,553,694.34)
(104,436,866.33)
18,478,836.29
(1,170,511,724.38)

(14,374,209.41)
(1,691,237.10)
5,204,552.03
(10,860,894.48)
(1,961,707.09)
(170.88)
1,608,058.17
(11,214,714.28)

(15,799,411.03)
(560,125.78)
471,911.95
(15,887,624.86)
(1,056,912.06)
4,096,567.57
(12,847,969.35)

(45,069.74)
(45,069.74)
(162,875.80)
(207,945.54)

-

(1,099,779,073.20)
(130,421,887.54)
471,911.95
60,693,742.29
(1,169,035,306.50)
(111,606,370.03)
24,183,462.03
(1,256,458,214.50)

352,774,657.37
352,774,657.37

82,544,996.73
80,023,107.28

500,230,380.29
422,322,005.17

4,983,337.69
7,316,784.70

3,021,885.87
4,997,194.11

769,310.26
606,434.46

16,943,507.10
8,277,212.54

961,268,075.31
876,317,395.63

ค่าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

130,421,887.54
111,606,370.03
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Building and
Cost
Balance as at January 1, 2017
Purchase
Transfer in (out)
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2017
Purchase
Transfer in (out)
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2018
Accumulated depreciation
Balance as at January 1, 2017
Depreciation for the year
Transfer (in) out
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2017
Depreciation for the year
Transfer (in) out
Disposal / Written off
Balance as at December 31, 2018
Net book value as at December 31, 2017
Net book value as at December 31, 2018
Depreciation in statement of profit or loss for the year
Ended December 31, 2017
Ended December 31, 2018

(Unit : Baht)
Separate
Furniture and Office
Equipment

Construction in
progress

Building
Improvement

Machinery and
Equipment

40,170,032.37
40,170,032.37
40,170,032.37

110,926,645.09
2,325,136.67
(139,040.00)
113,112,741.76
113,112,741.76

1,356,094,692.56
21,857,417.44
11,097,450.35
(54,189,835.18)
1,334,859,725.17
17,306,673.41
10,083,141.92
(9,290,020.72)
1,352,959,519.78

14,366,816.52
785,812.16
(4,694,178.96)
10,458,449.72
1,201,475.23
(1,313,166.18)
10,346,758.77

17,100,510.73
17,100,510.73
(4,096,571.57)
13,003,939.16

22,527,484.08
5,200,843.37
(11,097,450.35)
16,630,877.10
3,857,507.57
(12,252,792.13)
8,235,592.54

1,561,186,181.35
30,169,209.64
(59,023,054.14)
1,532,332,336.85
22,365,656.21
(2,169,650.21)
(14,699,758.47)
1,537,828,584.38

-

(52,553,131.18)
(3,008,378.39)
139,039.00
(55,422,470.57)
(2,969,871.19)
(58,392,341.76)

(845,808,579.55)
(118,210,234.19)
49,312,131.09
(914,706,682.65)
(98,614,102.05)
8,448,454.41
(1,004,872,330.29)

(13,126,366.54)
(774,052.37)
4,688,200.05
(9,212,218.86)
(558,193.27)
1,313,164.18
(8,457,247.95)

(15,377,407.47)
(178,154.56)
(15,555,562.03)
(178,154.56)
4,096,567.57
(11,637,149.02)

-

(926,865,484.74)
(122,170,819.51)
54,139,370.14
(994,896,934.11)
(102,320,321.07)
13,858,186.16
(1,083,359,069.02)

40,170,032.37
40,170,032.37

57,690,271.19
54,720,400.00

420,153,042.52
348,087,189.49

1,246,230.86
1,889,510.82

1,544,948.70
1,366,790.14

16,630,877.10
8,235,592.54

537,435,402.74
454,469,515.36

Land

Motor Vehicles

Total

122,170,819.51
102,320,321.07
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

อำคำรและส่ วน
ปรับปรุ งอำคำร

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(โอนเข้ำ) โอนออก
จำหน่ำย / ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาที่อยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สำนักงำน

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

40,170,032.37
40,170,032.37
40,170,032.37

110,926,645.09
2,325,136.67
(139,040.00)
113,112,741.76
113,112,741.76

1,356,094,692.56
21,857,417.44
11,097,450.35
(54,189,835.18)
1,334,859,725.17
17,306,673.41
10,083,141.92
(9,290,020.72)
1,352,959,519.78

14,366,816.52
785,812.16
(4,694,178.96)
10,458,449.72
1,201,475.23
(1,313,166.18)
10,346,758.77

17,100,510.73
17,100,510.73
(4,096,571.57)
13,003,939.16

22,527,484.08
5,200,843.37
(11,097,450.35)
16,630,877.10
3,857,507.57
(12,252,792.13)
8,235,592.54

1,561,186,181.35
30,169,209.64
(59,023,054.14)
1,532,332,336.85
22,365,656.21
(2,169,650.21)
(14,699,758.47)
1,537,828,584.38

-

(52,553,131.18)
(3,008,378.39)
139,039.00
(55,422,470.57)
(2,969,871.19)
(58,392,341.76)

(845,808,579.55)
(118,210,234.19)
49,312,131.09
(914,706,682.65)
(98,614,102.05)
8,448,454.41
(1,004,872,330.29)

(13,126,366.54)
(774,052.37)
4,688,200.05
(9,212,218.86)
(558,193.27)
1,313,164.18
(8,457,247.95)

(15,377,407.47)
(178,154.56)
(15,555,562.03)
(178,154.56)
4,096,567.57
(11,637,149.02)

-

(926,865,484.74)
(122,170,819.51)
54,139,370.14
(994,896,934.11)
(102,320,321.07)
13,858,186.16
(1,083,359,069.02)

40,170,032.37
40,170,032.37

57,690,271.19
54,720,400.00

420,153,042.52
348,087,189.49

1,246,230.86
1,889,510.82

1,544,948.70
1,366,790.14

16,630,877.10
8,235,592.54

537,435,402.74
454,469,515.36
122,170,819.51
102,320,321.07
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The Group had land with structures thereon and machineries at net book value as at December 31, 2018 and 2017, of
Baht 318.10 million and Baht 321.87 million, respectively with a commercial bank as guarantee for both short-term and
long-term facilities.
As at December 31, 2018 and 2017 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 561.68 million and Baht 315.70
million, respectively and in the separate financial statements are Baht 506.84 million and Baht 262.09 million,
respectively.
12 RIGHT UNDER THE RAW WATER DISTRIBUTION CONTRACT
As at December 31, 2018 and as at December 31, 2017 are as follow:
Balance as at January 1, 2017
Amortized during the year
Balance as at December 31, 2017
Amortized during the year
Balance as at December 31, 2018

(Unit : Baht)
159,572,328.49
(5,665,289.77)
153,907,038.72
(5,665,289.77)
148,241,748.95

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 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.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กลุ่มบริ ษทั ได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงและเครื่ องจักรมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จำนวน 318.10
ล้ำนบำท และ 321.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไปค้ ำประกันสิ นเชื่อกับธนำคำรพำณิ ชย์
รำคำทุนของสิ นทรัพย์ที่คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ของงบกำรเงินรวม
มีจำนวน 561.68 ล้ำนบำท และ 315.70 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจำนวน 506.84 ล้ำนบำท และ 262.09
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. สิทธิจากสัญญาขายนา้ ดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตัดจาหน่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)
159,572,328.49
(5,665,289.77)
153,907,038.72
(5,665,289.77)
148,241,748.95

มูลค่ำของสิ ทธิ จำกสัญญำขำยน้ ำดิ บถือตำมรำยงำนของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2559 ซึ่ งประเมินมูลค่ำของ
โครงกำรตำมวิธีรำยได้ โดยใช้สมมติฐำนจำกจำนวนปริ มำณน้ ำขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตำมสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิ บ ตำมระยะเวลำที่เหลือ
ของสัญญำขำยน้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หักมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ฝ่ ำยบริ หำรประมำณกำรระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในสิ ทธิ จำกสัญญำขำยน้ ำดิ บ เริ่ มนับจำกระยะเวลำที่ บริ ษทั ฯ มี
อำนำจควบคุมบริ ษทั ย่อย และสิ้นสุดเมื่อหมดระยะเวลำตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน โดยค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ใน
กำไรหรื อขำดทุนโดยวิธีเส้นตรง
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13 OTHER INTANGILBLE ASSETS
The condensed movements for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:
Consolidated
Computer program
Cost
Balance as at January 1, 2017
Increase during the year
Balance as at December 31, 2017
Increase during the year
Balance as at December 31, 2018
Accumulated amortization
Balance as at January 1, 2017
Amortization charge
Balance as at December 31, 2017
Amortization charge
Balance as at December 31, 2018

(Unit : Baht)
Separate
Computer program

11,651,418.52
262,904.77
11,914,323.29
337,357.42
12,251,680.71

11,556,068.52
11,556,068.52
16,435.93
11,572,504.45

(11,151,048.61)
(364,642.32)
(11,515,690.93)
(294,532.43)
(11,810,223.36)

(11,122,069.28)
(310,208.99)
(11,432,278.27)
(124,113.72)
(11,556,391.99)

Net book value as at December 31, 2017
Net book value as at December 31, 2018

398,632.36
441,457.35

123,790.25
16,112.46

The amortization expense in statement of profit
or loss for the year :
Ended December 31, 2017
Ended December 31, 2018

364,642.32
294,532.43

310,208.99
124,113.72
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
13. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

11,651,418.52
262,904.77
11,914,323.29
337,357.42
12,251,680.71

11,556,068.52
11,556,068.52
16,435.93
11,572,504.45

(11,151,048.61)
(364,642.32)
(11,515,690.93)
(294,532.43)
(11,810,223.36)

(11,122,069.28)
(310,208.99)
(11,432,278.27)
(124,113.72)
(11,556,391.99)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

398,632.36
441,457.35

123,790.25
16,112.46

ค่ าตัดจาหน่ ายทีอ่ ยู่ในกาไรขาดทุนสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

364,642.32
294,532.43

310,208.99
124,113.72

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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14 DEFERRED TAX
Deferred tax as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:
(Unit : Baht)

Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Deferred tax assets – net

For the years ended December 31,
Consolidated
Separate
2018
2017
2018
(38,228,857.37)
(38,228,857.37)
-

2017
-

Movements in deferred tax assets and deferred tax liabilities during the years 2018 and 2017 are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
(Charged) / credited to:
Other
comprehensive
Profit or loss
income
Equity

January 1,
2018
Deferred tax assets :
Deferred revenue – accounting
Total

December 31,
2018

-

-

-

-

-

Deferred tax liabilities :
Additions from asset revaluation at the
acquisition date.
(38,228,857.37)
Total
(38,228,857.37)

1,180,467.38
1,180,467.38

-

- (37,048,389.99)
- (37,048,389.99)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
14. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี-สุทธิ

(หน่วย : บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
- (38,228,857.37)
- (38,228,857.37)
-

-

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ เกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2561 และ
2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย) / รำยได้ใน
ณ วันที่ 1
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน ส่วนของผูถ้ ือ
ณ วันที่ 31
มกรำคม 2561
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
หุน้
ธันวำคม 2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
รำยได้รอกำรรับรู ้ทำงบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

(38,228,857.37)
(38,228,857.37)

1,180,467.38
1,180,467.38

-

- (37,048,389.99)
- (37,048,389.99)
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(Unit : Baht)

January 1,
2017
Deferred tax assets :
Deferred revenue – accounting
Total

Consolidated
(Charged) / credited to:
Other
comprehensive
Profit or loss
income
Equity

5,765,846.15 (5,765,846.15)
5,765,846.15 (5,765,846.15)

Deferred tax liabilities :
Additions from asset revaluation at the
acquisition date.
(39,409,324.75)
Total
(39,409,324.75)

1,180,467.38
1,180,467.38

December 31,
2017

-

-

-

-

- (38,228,857.37)
- (38,228,857.37)

Income tax recognized in the statement of income
Income tax expenses for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:
(Unit : Baht)
For the years ended December 31,
Consolidated
Separate
2018
2017
2018
Current tax :
Income tax expenses for the year
Deferred income tax :
Expenses (income), deferred income tax
on temporary differences and reversals
of temporary differences.

2017

32,966,207.23

10,141,423.83

12,384,152.73

-

32,966,207.23

5,765,846.15
15,907,269.98

12,384,152.73

-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : บำท)

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2560
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
รำยได้รอกำรรับรู ้ทำงบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย) / รำยได้ใน
กำไรหรื อ
กำไรขำดทุน ส่วนของผูถ้ ือ
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
หุน้

5,765,846.15 (5,765,846.15)
5,765,846.15 (5,765,846.15)

(39,409,324.75)
(39,409,324.75)

1,180,467.38
1,180,467.38

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560

-

-

-

-

- (38,228,857.37)
- (38,228,857.37)

ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
จำกกำรเกิ ด ผลแตกต่ำ งชั่วครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

2560

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

32,966,207.23

10,141,423.83

12,384,152.73

-

32,966,207.23

5,765,846.15
15,907,269.98

12,384,152.73

-
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Current income tax payable
Movements during the years 2018 and 2017 are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
2018
130,546.23
32,966,207.23
-

Balance as at January 1
Tax (expense) income for the years
Expenses (income), deferred income tax
Paying corporate income tax in the middle of the year /
paid during the year
(5,780,855.22)
Corporate income tax is withholding with exercising
(14,583,345.40)
rights
Balance as at December 31
12,732,552.84

Separate
2017

15,907,269.98
(5,765,846.15)

2018

2017

12,384,152.73
-

-

(3,548,111.24)
8,836,041.49

-

(1,695,889.00)
(8,314,988.60)
130,546.23

Reconciliation of effective tax rate
(Unit : Baht)
Consolidated

Profit (loss) before tax
Tax rate
Current income tax expense as tax rate
Tax implications for:
Non – deductible expenses by the revenue code
Non – taxable income / Deductible expenses
Inter – company transactions
Benefit from taxable loss
Benefit of Non – taxable for promoted operation
Net loss in current year, not recognized as deferred tax
Total
Income tax expense

Promoted operation
2018
2017
30,209,580.90
34,634,049.05
20%
20%
6,041,916.18
6,926,809.81

Non – promoted operation
2018
2017
227,331,367.17
117,454,457.99
20%
20%
45,466,273.43
23,490,891.60

81,239.92
(6,123,156.10)
(6,041,916.18)
-

1,218,616.84
(395,235.66)
1,033,032.01
(14,375,079.54)
18,600.15
(12,500,066.20)
32,966,207.23

289,406.64
(98,147.21)
(7,118,069.24)
(6,926,809.81)
-

800,805.78
(99,862.59)
926,171.00
(13,807,972.54)
4,597,236.73
(7,583,621.62)
15,907,269.98
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลกลำงปี / จ่ำยชำระระหว่ำงปี
ภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ำยใช้สิทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2561
130,546.23
32,966,207.23
(5,780,855.22)
(14,583,345.40)
12,732,552.84

2560
15,907,269.98
(5,765,846.15)
(1,695,889.00)
(8,314,988.60)
130,546.23

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
12,384,152.73
(3,548,111.24)
8,836,041.49
-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
กิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
กิจกำรที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
นิติบุคคล
2561
2560
2561
2560
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
30,209,580.90
34,634,049.05
227,331,367.17
117,454,457.99
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
20%
20%
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 6,041,916.18
6,926,809.81
45,466,273.43
23,490,891.60
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
81,239.92
289,406.64
1,218,616.84
800,805.78
รำยได้ที่ไม่ถือเป็ นรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
(98,147.21)
(395,235.66)
(99,862.59)
ภำษีเงินได้กำไรระหว่ำงกัน
1,033,032.01
926,171.00
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ
- (14,375,079.54) (13,807,972.54)
ผลประโยชน์จำกกิ จกำรที่ ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้
นิติบุคคล
(6,123,156.10)
(7,118,069.24)
ผลขำดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอตัดบัญชี
18,600.15
4,597,236.73
รวม
(6,041,916.18)
(6,926,809.81) (12,500,066.20)
(7,583,621.62)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
32,966,207.23
15,907,269.98
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(Unit : Baht)
Separate

Profit (loss) before tax
Tax rate
Current income tax expense as tax rate
Tax implications for:
Non – deductible expenses by the revenue code
Non – taxable income / Deductible expenses
Benefit from taxable loss
Benefit of Non – taxable for promoted operation
Net loss in current year, not recognized as deferred tax
Total
Income tax expense

Promoted operation
2018
2017
30,209,580.90
34,634,049.05
20%
20%
6,041,916.18
6,926,809.81

Non – promoted operation
2018
2017
118,941,213.42
67,848,246.19
20%
20%
23,788,242.68
13,569,649.24

81,239.92
(6,123,156.10)
(6,041,916.18)
-

663,402.20
(360,235.66)
(11,707,256.49)
(11,404,089.95)
12,384,152.73

289,406.64
(98,147.21)
(7,118,069.24)
(6,926,809.81)
-

311,185.89
(72,862.59)
(13,807,972.54)
(13,569,649.24)
-

Deferred tax assets (liabilities) arising from temporary differences and unused tax losses that have not been recognized in
the financial statements were as follows :
(Unit : Baht)
Consolidated
Separate
December 31,
December 31,
December 31,
December 31,
2018
2017
2018
2017
Loss carry forward
Employee benefit obligations
Deferred tax assets - Net

14,851,689.72
3,156,874.21
18,008,563.93

24,634,185.77
1,964,774.81
26,598,960.58

2,641,237.00
2,641,237.00

11,707,256.49
1,805,837.41
13,513,093.90

As at December 31, 2018 and 2017, The consolidated financial statement have deductible temporary differences totaling
Baht 18.01 million and 26.60 million respectively, (Separate: Baht 2.64 million and 13.51 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.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
กิจกำรที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
นิติบุคคล
2561
2560
2561
2560
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
30,209,580.90
34,634,049.05
118,941,213.42
67,848,246.19
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
20%
20%
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 6,041,916.18
6,926,809.81
23,788,242.68
13,569,649.24
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษี
81,239.92
289,406.64
663,402.20
311,185.89
รำยได้ที่ไม่ถือเป็ นรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
(98,147.21)
(360,235.66)
(72,862.59)
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ
- (11,707,256.49) (13,807,972.54)
ผลประโยชน์จำกกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
(6,123,156.10)
(7,118,069.24)
ผลขำดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอตัดบัญชี
รวม
(6,041,916.18)
(6,926,809.81) (11,404,089.95) (13,569,649.24)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
12,384,152.73
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่มิได้รับรู ้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
ผลขำดทุนสะสม
หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

14,851,689.72
3,156,874.21
18,008,563.93

24,634,185.77
1,964,774.81
26,598,960.58

2,641,237.00
2,641,237.00

11,707,256.49
1,805,837.41
13,513,093.90

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำรเงินรวมไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีของบริ ษทั ย่อยบำงแห่ง จำนวน 18.01 ล้ำนบำท และ 26.60 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบเฉพำะของบริ ษทั จำนวน
2.64 ล้ำนบำท และ 13.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) เนื่องจำกฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริ ษทั จะ
มีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ำว และหรื อว่ำอำจไม่ได้ใช้เป็ นรำยกำรหักทำงภำษีในอนำคต
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As at December 31, 2018 and 2017, 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
2018
2017
2018
2017
Unutilized tax losses
Non – Promoted operation
Expired in next 2 – 5 year
74,258,448.60
64,634,646.42
Promoted operation
Expired in next 1 – 8 year
58,536,282.43
58,536,282.43
Total
74,258,448.60
123,170,928.85
58,536,282.43
15 OTHER NON-CURRENT ASSETS
(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
Deposits at financial institution with commitment
Type
Guarantee
– Saving accounts Credit line
14,198,919.25
– Fixed deposits Credit line and letter of
guarantee
522,430.22
Raw Water Buy and Sell
Contract
2,909,937.60
Fleet Card
550,345.11
18,181,632.18
Payment deposit for shares
9,562,500.00
Other non-current assets
11,606,493.49
39,350,625.67

Separate
December
31, 2018

December
31, 2017

-

-

-

5,302,483.68

-

-

2,880,000.00
418,000.00
8,600,483.68
10,080,744.12
18,681,227.80

945,169.50
945,169.50

1,059,886.88
1,059,886.88
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ซึ่ งไม่ได้นำไปรวมในกำรคำนวณสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เพื่อรับรู ้ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ประกอบด้วย
(หน่วย : บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทยี่ งั ไม่ ได้ ใช้
กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
หมดอำยุในอีก 2-5 ปี
74,258,448.60
64,634,646.42
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
หมดอำยุในอีก 1-8 ปี
58,536,282.43
58,536,282.43
รวม
74,258,448.60
123,170,928.85
58,536,282.43
15. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
ประเภทเงินฝำก
ภำระหลักประกัน
– ออมทรัพย์ กำรรับเงินค่ำจ้ำง
ล่วงหน้ำ
– ฝำกประจำ วงเงินกูย้ มื และวงเงิน
หนังสื อค้ ำประกัน
สัญญำซื้อขำยน้ ำดิบ
Fleet Card
เงินมัดจำค่ำหุน้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

14,198,919.25

-

-

-

522,430.22
2,909,937.60
550,345.11
18,181,632.18
9,562,500.00
11,606,493.49
39,350,625.67

5,302,483.68
2,880,000.00
418,000.00
8,600,483.68
10,080,744.12
18,681,227.80

945,169.50
945,169.50

1,059,886.88
1,059,886.88
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Payment deposit for shares (Note 10.4)
On 25 May 2018, the subsidiary entered into a contract to by share back from Teeravat Surin Construction Co., Ltd.,
upon the completion of construction project, at a price per share equivalent to the paid up capital per shares. Teeravat
Surin Construction Co., Ltd. pledged common shares of A2teeravat joint venture Co., Ltd with the Subsidiary.
The subsidiary has paid a deposit of Baht 9,562,500 at the date of signing contract.
16 BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTION

Bank overdrafts
Promissory note from financial
Total

Interest rate (% p.a.)
December December
31, 2018
31, 2017
MOR
MOR
3.80

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
4,940,739.11 4,972,599.48
- 15,000,000.00
4,940,739.11 19,972,599.48

(Unit : Baht)
Separate
December
December
31, 2018
31, 2017
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00

As at December 31, 2018 and 2017, The Company and its subsidiaries have credit line of bank overdrafts from
financial institutions of Baht 37 million and Baht 37 million, respectively. (Separate financial statement: Baht 32
million and Baht 32 million respectively)
Bank overdrafts and short – term loans from financial institution (promissory note) is guaranteed by property and
machinery of the Company and its subsidiaries. (Note 11)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เงินมัดจำค่ำหุน้ (หมำยเหตุ 10.4)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำสัญญำซื้อขำยหุน้ คืน จำก บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ ก่อสร้ำง จำกัด
โดยกำหนดรำคำซื้ อ ขำยหุ ้นต่อหุ ้น เท่ ำ กับมูล ค่ำหุ ้น ที่ ชำระแล้ว และตกลงจะซื้ อขำยหุ ้นสำมัญหลังจำกโครงกำรก่ อ สร้ ำงฯ
ดำเนินกำรเสร็ จสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จำกัด ได้จำนำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด ไว้
กับบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้จ่ำยเงินมัดจำ จำนวน 9,562,500 บำท ณ วันที่ทำสัญญำ
16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
MOR
MOR
3.80

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
4,940,739.11 4,972,599.48
- 15,000,000.00
4,940,739.11 19,972,599.48

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
- 15,000,000.00
- 15,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรพำณิ ชย์หลำยแห่ง จำนวน 37 ล้ำนบำท
และจำนวน 37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 32 ล้ำนบำท และ 32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (ตัว๋ สัญญำใช้เงิน) ค้ ำประกัน โดยที่ดินและเครื่ องจักรบำงส่วนของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 11)
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17 TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES
(Unit : Baht)

Trade payable – Relate parties (Note 5)
Trade payable – Other parties
Retention payables
Advance Payment
Asset payable – Other parties
Unearned revenue from construction (Note 28)
Cash advance received of contract
Other current payable
– Other payable – Relate parties (Note 5)
– Other payable – Other parties
– Revenue department payables
– Accrued expenses
– Short-term employee benefits
– Other
Total trade and other current payables

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
767,082,408.43
119,174,156.76
61,018,908.58
11,059,261.54
7,123,580.99
396,240.00
436,160.00
13,247,655.83
75,468,171.40
8,471,621.71
4,956,931.58
6,874,455.32
3,570,839.87
22,116,921.35
824,647.92
962,680,761.27

5,473,932.35
9,247,767.45
817,323.04
16,936,569.03
824,625.42
172,441,417.30

Separate
December
31, 2018
14,296,006.68
70,175,914.75
396,240.00
-

December
31, 2017
93,771,725.39
436,160.00
-

80,000,000.00
3,235,499.48
2,571,891.35
2,784,650.34
18,799,817.74
821,565.42
193,081,585.76

4,323,148.99
2,476,882.38
336,738.79
14,409,656.89
821,565.42
116,575,877.86

18 SHORT TERM – BORROWINGS
(Unit : Baht)

Borrowings from persons and related parties (Note 5)
Borrowings from other company

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
71,318,602.26
72,673,625.96
71,318,602.26
72,673,625.96

Separate
December
31, 2018

December
31, 2017
-

-
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Borrowings from other companies
The condensed movement’s short-term borrowings from other companies for the year ended December 31, 2018, are as
follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
Net book value as at January 1, 2018
Add Increase
Less Decrease
Net book value as at December 31, 2018

Separate

3,000,100.00
(3,100,000.00)
-

-

The subsidiary has made short-term promissory notes with a company, interest rate of 6.75% per annum, repayment at
January 23, 2018.
19 LONG – TERM BORROWINGS
(Unit : Baht)
Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
Long – term borrowings
Long – term borrowings from financial institutions
Finance lease liabilities
Current portion of long – term liabilities
Long – term borrowings from financial institutions
Finance lease liabilities

Separate
December
31, 2018

December
31, 2017

77,601,768.45
3,211,961.64
80,813,730.09

85,701,768.57
1,432,182.16
87,133,950.73

-

-

(8,100,000.00)
(1,123,051.75)
(9,223,051.75)
71,590,678.34

(8,100,000.00)
(374,445.06)
(8,474,445.06)
78,659,505.67

-

-

19.1 Long – term borrowings from financial institutions
The condensed movements for the year ended December 31, 2018 are as follows:

Net book value as at January 1, 2018
Increase
Decrease
Net book value as at December 31, 2018

Consolidated
85,701,768.57
(8,100,000.12)
77,601,768.45

(Unit : Baht)
Separate
-
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เงินกูย้ มื จำกบริ ษทั อื่น
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั อื่นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

3,000,100.00
(3,100,000.00)
-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทำตัว๋ สัญญำใช้เงินกูย้ ืมระยะสั้นกับบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง โดยมีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำง
กันในอัตรำร้อยละ 6.75 กำหนดชำระคืนวันที่ 23 มกรำคม 2561
19. เงินกู้ยืมระยะยาว
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560

77,601,768.45
3,211,961.64
80,813,730.09

85,701,768.57
1,432,182.16
87,133,950.73

-

-

ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
(8,100,000.00)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
(1,123,051.75)
(9,223,051.75)
71,590,678.34

(8,100,000.00)
(374,445.06)
(8,474,445.06)
78,659,505.67

-

-
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Credit
limit
1

Long-term loan has detail of interest and repayment term which can be summarized as follows:
Credit limit
(Unit : Million Baht)
December
December
31, 2018
31, 2017
Period
Interest rate
Amount (Per Installments)
210
210
September 2017 to
MLR p.a.
- Shall monthly repay at least 900,000
December 2024
Baht from January 2018 to July 2020
- Shall monthly repay from at least
900,000 Baht November 2018 to
December 2020
- Shall monthly repay at least1,500,000
Baht from January 2021 to July 2022
- Shall monthly repay from at least
1,500,000 Baht November 2021 to
December 2022
- Shall monthly repay at least 2,000,000
Baht from January 2023 to July 2024
- Shall monthly repay from at least
2,000,000 Baht November 2023 to
December 2024 and remaining debts
must be repaid within December 2024.

The long-term borrowings of Baht 210 million represent loans of a subsidiary which have the following securities:
1. Mortgage of its land subsidiaries. (Note 11)
2. Pledge of its deposit subsidiaries. (Note 15)
3. Guarantee by the director of the subsidiary.
4. Assign the right of receipt from Eastern Water Resources Development and Management PLC. (EASTW)
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 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 established new company to run its operation
without acceptance by bank.
2. No dividends, neither interim nor annual or distribute to the benefit or any return to any shareholder, one or
all. And no matter which way or how to pay. Unless a prior consent is obtained from the bank.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
19.1 เงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
85,701,768.57
(8,100,000.12)
77,601,768.45

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
บวก กูเ้ พิ่มเติม
หัก จ่ำยคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
-

เงิ นกูย้ ืมระยะยำวมีรำยละเอียด อัตรำดอกเบี้ ยและระยะเวลำชำระคืนสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

วงเงิน
1

วงเงิน
(หน่วย : ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
210
210

ระยะเวลำ

กันยำยน 2560 – ธันวำคม 2567

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
MLR ต่อปี

-

-

-

-

-

-

กำรชำระหนี้
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2561
– 2563 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 900,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561
– 2563 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 900,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2564
– 2565 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 1,500,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564
– 2565 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 1,500,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2566
– 2567 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 2,000,000 บำท
ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566
– 2567 ผ่อนชำระเป็ นจำนวนไม่น้อย
กว่ำเดือนละ 2,000,000 บำท และ
ต้องชำระหนี้ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จ
สิ้ นภำยในเดือนธันวำคม 2567
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19.2 Liabilities under finance lease agreements
(Unit : Baht)
Consolidated
December 31, 2018 December 31, 2017
3,471,991.70
1,522,250.00
(260,030.06)
(90,067.84)
3,211,961.64
1,432,182.16
(1,123,051.75)
(374,445.06)
2,088,909.89
1,057,737.10

Liabilities under finance lease agreements
Less : Deferred interest expenses
Total
Less : Portion due within one year
Liabilities under finance lease agreements - net of current portion

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental of equipments and
verhicles for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of the agreements
are generally between 2 and 4 years.
Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:
(Unit: Million Baht)
Less than 1 year
2018
2017
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

1.22
(0.10)
1.12

0.42
(0.05)
0.37

Consolidated
1-4 years
2018
2017
2.25
(0.16)
2.09

1.10
(0.04)
1.06

Total
2018
3.47
(0.26)
3.21

2017
1.52
(0.09)
1.43

19.3 Unused credit limit
On December 18, 2018, A2 Technologies Co., Ltd. received a credit limit from a bank. This is a revolving credit
limit which includes guarantee limit amounting Baht 70 million and all-in revolving credit limit amounting Baht
180 million. The purpose is for supporting construction projects and working capital. The interest rate is the money
market rate. The credit limit is guaranteed by Asia Precision Public Company Limited and Advance Web Studio
Company Limited. Important conditions for drawing the credit limit as follow:
1. A2 Technologies Co., Ltd., has to transfer the claiming rights to the bank equal to the contracted project value
or installment value deducted advanced payment in the form that the bank demands. This applies to only
projects with contracted value exceeding Baht 30 million or projects with period exceeding 9 months.
2. In the case of drawing advanced payment credit line before pledging collateral with the bank, A2 Technologies
Co., Ltd., has to draw up a claiming contract and/or registered guarantee as the bank demands.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น วงเงิ น 210 ล้ำนบำท เป็ นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีหลักประกันกำรกูย้ ืมดังนี้
1. จดจำนองที่ ดินของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 11)
2. เงิ นฝำกประจำของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 15)
3. กรรมกำรของบริ ษทั ย่อยร่ วมค้ ำประกัน
4. มอบอำนำจกำรรับเงิ นจำกบริ ษทั จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จำกัด (มหำชน)
สัญญำเงิ นกูย้ ืมข้ำงต้นมีขอ้ กำหนดบำงประกำรที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิต ำมเกี่ ยวกับกำรจ่ำ ยเงิ นปั นผล กำรรัก ษำอัต รำส่ วนทำงกำรเงิ น
กำรให้บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกูย้ ืมเงิ น กำรก่อหนี้ สินเพิ่มและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำปรับปรุ ง โครงสร้ำงหนี้ กบั สถำบันกำรเงิ น ดังกล่ำว โดยบริ ษทั ย่อยจะต้อง
ชำระคืนเงิ นต้นตั้งแต่เดื อนมกรำคม 2561 ถึงเดื อนธันวำคม 2567 อัตรำดอกเบี้ ยร้อยละ MLR และให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด ค้ ำประกันเงิ นกูย้ ืม โดยไม่คิดค่ำธรรมเนี ยมระหว่ำงกัน
ภำยใต้สัญญำปรับ ปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ดงั กล่ำว บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขที่ สำคัญ ดังนี้
1. ไม่ลดทุนจดทะเบี ยน หรื อเข้ำควบกับนิ ติบุคคลอื่น หรื อจัดตั้งนิ ติบุคคลอื่นเพื่อดำเนิ นงำนแทน หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอื่น
ด้วยประกำรใดๆ ก็ตำม เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อจำกธนำคำรก่อน
2. ไม่จ่ำยเงิ นปั นผลไม่ว่ำเฉพำะกำลหรื อประจำปี หรื อแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่ว่ำรำยใด
รำยหนึ่ งหรื อทั้งหมด และไม่ว่ำจะจ่ำยทำงใดหรื อโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อจำกธนำคำร
ก่อน
19.2 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
(หน่วย: บำท)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
3,471,991.70
1,522,250.00
(260,030.06)
(90,067.84)
3,211,961.64
1,432,182.16
(1,123,051.75)
(374,445.06)
2,088,909.89
1,057,737.10

บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่งเพื่อเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำ
เป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 4 ปี และสัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้
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20 EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
Movements of the present value of employee benefits obligation and employee benefit expenses for the year ended
December 31, 2018 and 2017 included in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as
follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
For the years ended

Severance
benefits
Employee benefits obligation at
beginning of years
7,925,135.02
Increase from investment in
subsidiaries
Amounts recognized in profit or loss:
1,358,835.13
Current service cost
282,839.21
Interest cost
Measurements of the other longterm benefit
Recognized in other comprehensive income:
(Gain) loss from actuarial
assumptions
3,351,519.72
Benefits paid during the years
Employee benefits obligation at
12,918,329.08
ending of years

December 31, 2018
Other long-term
employees
benefits

December 31, 2017
Other long-term
employees
benefits

Severance
benefits

Total

Total

2,749,073.00

10,674,208.02

5,839,234.54

2,536,011.05

8,375,245.59

-

-

-

-

-

471,518.02
55,880.04

1,830,353.15
338,719.25

858,053.43
212,555.33

452,329.08
59,323.04

1,310,382.51
271,878.37

674,570.93

674,570.93

-

386,409.83

386,409.83

(1,085,000.00)

3,351,519.72
(1,085,000.00)

1,320,340.72
(305,049.00)

(685,000.00)

1,320,340.72
(990,049.00)

2,866,041.99

15,784,371.07

7,925,135.02

2,749,073.00

10,674,208.02
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ไม่เกิน 1 ปี
2561
2560
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

1.22
(0.10)
1.12

0.42
(0.05)
0.37

งบกำรเงินรวม
1 - 4 ปี
2561
2560
2.25
(0.16)
2.09

1.10
(0.04)
1.06

รวม
2561
3.47
(0.26)
3.21

2560
1.52
(0.09)
1.43

19.3 วงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่เบิกใช้
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้รับวงเงินสิ นเชื่ อจำกธนำคำรแห่ งหนึ่ ง ประกอบด้วยสิ นเชื่ อ
หมุนเวียน ซึ่งได้แก่ สิ นเชื่อค้ ำประกัน จำนวน 70 ล้ำนบำท และ สิ นเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน จำนวน 180 ล้ำนบำท เพื่อ
ใช้ในกำรสนับสนุ นโครงกำรและเป็ นทุนหมุนเวียน อัตรำดอกเบี้ ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ ยอัตรำตลำด (MONEY MARKET
RATE) ค้ ำประกันโดย บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด โดยมีเงื่ อนไขที่
สำคัญ เกี่ยวกับกำรขอเบิกสิ นเชื่อดังนี้
1. บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ต้องโอนสิ ทธิเรี ยกร้องตำมมูลค่ำงำนที่จำ้ งตำมโครงกำรสัญญำหรื อตำมค่ำงวดสุทธิหลังหัก
เงิ นรั บล่วงหน้ำให้แก่ ธนำคำรตำมรู ปแบบที่ ธนำคำรกำหนด เฉพำะงำนโครงกำรที่ มูลค่ำ สู งกว่ำ 30 ล้ำนบำทหรื อ
ระยะเวลำโครงกำรที่เกินกว่ำ 9 เดือน
2. กรณี เบิกใช้สินเชื่ อค้ ำประกัน ประเภทกำรรับเงิ นล่วงหน้ำ ก่อนกำรจัดทำสัญญำหลักประกันให้ไว้กบั ธนำคำร บริ ษทั
เอทู เทคโนโลยี จำกัด ต้องจัดทำสัญญำโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องและ/หรื อต้องจดทะเบี ยนหลักประกันทำงธุ รกิ จตำมสัญญำ
โครงกำรงำนนั้นตำมรู ปแบบที่ธนำคำรกำหนด
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(Unit : Baht)
Separate
For the years ended

Severance
benefits
Employee benefits obligation at
beginning of years
6,780,298.03
Amounts recognized in profit or loss:
520,544.05
Current service cost
219,754.93
Interest cost
Measurements of the other longterm benefit
Recognized in other comprehensive income:
(Gain) loss from actuarial
assumptions
3,343,639.01
Benefits paid during the years
Employee benefits obligation at
10,864,236.02
ending of years

December 31, 2018
Other long-term
employees
benefits

Total

December 31, 2017
Other long-term
employees
benefits

Severance
benefits

Total

2,248,889.00

9,029,187.03

5,567,516.29

2,088,718.00

7,656,234.29

391,059.02
45,965.04

911,603.07
265,719.97

447,438.53
189,470.37

374,856.00
48,897.00

822,294.53
238,367.37

566,035.93

566,035.93

-

286,418.00

286,418.00

(910,000.00)

3,343,639.01
(910,000.00)

880,921.84
(305,049.00)

(550,000.00)

880,921.84
(855,049.00)

2,341,948.99

13,206,185.01

6,780,298.03

2,248,889.00

9,029,187.03

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, 2018
Recognized in profit or loss:
Costs of sales
Selling expenses
Administrative expenses
Executive compensation
Total
Recognized in other comprehensive income:
Actuarial profit arising from defined benefit plan

December 31, 2017

1,137,688.03
35,719.88
1,065,177.47
605,057.95
2,843,643.33

798,714.50
38,171.71
635,983.20
495,801.30
1,968,670.71

(3,351,519.72)

(1,320,340.72)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
20. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบกำไรขำดทุน
และกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

31 ธันวำคม 2561
เงินชดเชยเมื่อ
ผลประโยชน์
ออกจำกงำน
ระยะยำวอื่น
7,925,135.02
2,749,073.00
-

รวม
10,674,208.02
-

31 ธันวำคม 2560
เงินชดเชยเมื่อ
ผลประโยชน์
ออกจำกงำน
ระยะยำวอื่น
5,839,234.54
2,536,011.05
-

รวม
8,375,245.59
-

1,358,835.13
282,839.21

471,518.02
55,880.04

1,830,353.15
338,719.25

858,053.43
212,555.33

452,329.08
59,323.04

1,310,382.51
271,878.37

-

674,570.93

674,570.93

-

386,409.83

386,409.83

ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร)ขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์
3,351,519.72
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
12,918,329.08
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

(1,085,000.00)
2,866,041.99

3,351,519.72
(1,085,000.00)
15,784,371.07

1,320,340.72
(305,049.00)
7,925,135.02

(685,000.00)
2,749,073.00

1,320,340.72
(990,049.00)
10,674,208.02

กำรวัดมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น
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(Unit : Baht)
Separate
For the years ended
December 31, 2018
December 31, 2017
Recognized in profit or loss:
Costs of sales
Selling expenses
Administrative expenses
Executive compensation
Total
Recognized in other comprehensive income:
Actuarial profit arising from defined benefit plan

934,856.06
35,719.88
537,919.08
234,863.95
1,743,358.97

635,071.15
38,171.71
470,287.88
203,549.16
1,347,079.90

(3,343,639.01)

(880,921.84)

Principal actuarial assumptions at the valuation date are as follows:

Discount rate (% per annum)
Average salary increase rate (% per annum)
Turnover Rate
Retirement age

Consolidated
December 31, 2018
December 31, 2017
2.92 - 3.56
1.96 - 3.26
2.05 - 9.81
0.73 - 5.00
Age band
Age band
60 years old
60 years old
Separate

Discount rate (% per annum)
Average salary increase rate (% per annum)
Turnover Rate
Retirement age

December 31, 2018
3.15 - 3.38
2.05 - 4.20
Age band
60 years old

December 31, 2017
1.96 - 3.01
0.73 – 3.99
Age band
60 years old
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561
เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน
ยอดคงเหลือต้นปี

31 ธันวำคม 2560

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น

รวม

เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น

รวม

6,780,298.03

2,248,889.00

9,029,187.03

5,567,516.29

2,088,718.00

7,656,234.29

ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั

520,544.05

391,059.02

911,603.07

447,438.53

374,856.00

822,294.53

ต้นทุนดอกเบี้ย
กำรวัดมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น

219,754.93

45,965.04

265,719.97

189,470.37

48,897.00

238,367.37

-

566,035.93

566,035.93

-

286,418.00

286,418.00

3,343,639.01
10,864,236.02

(910,000.00)
2,341,948.99

3,343,639.01
(910,000.00)
13,206,185.01

880,921.84
(305,049.00)
6,780,298.03

(550,000.00)
2,248,889.00

880,921.84
(855,049.00)
9,029,187.03

ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน :

ส่ วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

31 ธันวำคม 2560

1,137,688.03
35,719.88
1,065,177.47
605,057.95
2,843,643.33

798,714.50
38,171.71
635,983.20
495,801.30
1,968,670.71

(3,351,519.72)

(1,320,340.72)
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The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee
benefit obligations as at December 31, 2018 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
(877,556.00)
956,328.00
(685,117.00)
743,286.00
Salary increase rate
754,016.00
(700,079.00)
603,446.00
(561,950.00)
Turnover rate
(867,188.00)
933,422.00
(691,761.00)
739,536.00
The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in employee 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.
As at December 31, 2018, the maturity analyses of undiscounted cash flows of benefit payments are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated
Separate
Within 1 year
793,631.00
603,113.00
Over 1 and up to 5 years
6,534,960.00
5,964,289.00
Over 5 years
22,866,670.00
14,825,738.00
On December 13, 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft of a new
Labor Protection Act, which is in the process being announced in the Royal Gazette. The new Labor Protection Act
stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an uninterrupted period of twenty
years or more. Such employees are entitled to receive compensation of not less than that of the last 400 days, based on
the final wage rate. This change is considered a post-employment benefits plan amendment. The Company and its
subsidiaries will reflect the effect of the change by recognizing past service cost as an expense in the consolidated and
separate statements of profit or loss, of the period in which the law is effective of Baht 3.31 million and Baht 2.95
million, respectively.
21 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.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

934,856.06
35,719.88
537,919.08
234,863.95
1,743,358.97

635,071.15
38,171.71
470,287.88
203,549.16
1,347,079.90

(3,343,639.01)

(880,921.84)

ข้อสมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในกำรคำนวณประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์
ของพนักงำนมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
อัตรำคิดลด (ร้อยละต่อปี )
2.92 - 3.56
1.96 - 3.26
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
2.05 - 9.81
0.73 - 5.00
อัตรำกำรลำออก
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
เกษียณอำยุ
60 ปี
60 ปี

อัตรำคิดลด (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
อัตรำกำรลำออก
เกษียณอำยุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
3.15 - 3.38
1.96 - 3.01
2.05 - 4.20
0.73 - 3.99
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
ตำมช่วงอำยุของพนักงำน
60 ปี
60 ปี
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22 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
2018
2017
2018
2017
Profit (loss) for the year
221,421,591.14
148,367,529.60 136,766,641.59
102,482,295.24
The number of issued and paid – up ordinary
shares (Unit : Shares)
Effect of shares issued during the year
The number of ordinary shares by the weighted
average method
Earnings (loss) per share

659,999,862
-

659,999,862
-

659,999,862
-

659,999,862
-

659,999,862
0.34

659,999,862
0.22

659,999,862
0.21

659,999,862
0.16

23 SEGMENT INFORMATION
The Group presents financial information by business segments. Based on the management system. The Group's
management and internal reporting structure is a component of segment reporting.
Performance by segment and segment assets Include items directly related to the division. Or that can be rationalized to
the segment. Most unallocated items consist of assets, other income, selling expenses, administrative expenses and
financial costs.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรวิเ ครำะห์ค วำมอ่อ นไหวของข้อ สมมติฐ ำนหลัก ในกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ประกัน ภัยซึ่ ง มีผ ลกระทบเพิ่ม ขึ้ น (ลดลง)
ต่อภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน

(หน่วย : บำท)
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กรณี อตั รำเพิ่มขึ้น
กรณี อตั รำลดลง
กรณี อตั รำเพิ่มขึ้น
กรณี อตั รำลดลง
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
(877,556.00)
956,328.00
(685,117.00)
743,286.00
754,016.00
(700,079.00)
603,446.00
(561,950.00)
(867,188.00)
933,422.00
(691,761.00)
739,536.00

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เนื ่ อ งจำกเป็ นกำรยำกที ่ ก ำรเปลี ่ย นแปลงข้อ สมมติฐ ำนต่ำ งๆที ่ เ กิ ด ขึ้ น แยกต่ำ งหำกจำกข้อ สมมติฐ ำนอื ่น ซึ่ ง อำจมี
ควำมสัมพันธ์กนั
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงิ นผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยละเอียดดังนี้

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
793,631.00
603,113.00
6,534,960.00
5,964,289.00
22,866,670.00
14,825,738.00

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผ่ำนร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับใหม่ ซึ่ งกฎหมำย
ดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับใหม่น้ ี กำหนดอัตรำค่ำชดเชย
เพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำอัตรำ
ค่ำจ้ำงล่ำสุ ด 400 วันสุ ดท้ำย กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออก
จำกงำน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดี ตเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ทันที ในงบกำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิ จกำรของงวดที่ กฎหมำยดังกล่ำ วมีผลบังคับ ใช้เป็ นจำนวน 3.31 ล้ำนบำท และ
2.95 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
21. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี
จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
สำรองตำมกฎหมำยนี้ จะนำไปจ่ำยเป็ นเงิ นปั นผลไม่ได้
22. กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญที่ ออกจำหน่ ำยแล้วระหว่ำงปี

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้ว (หน่วย : หุน้ )
ผลกระทบจำกหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยระหว่ำงปี
จำนวนหุน้ สำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้

(หน่วย : บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
221,421,591.14 148,367,529.60 136,766,641.59 102,482,295.24
659,999,862
659,999,862
0.34

659,999,862
659,999,862
0.22

659,999,862
659,999,862
0.21

659,999,862
659,999,862
0.16

23. ข้ อมูลแยกตามส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัทได้น ำเสนอข้อ มู ล ทำงกำรเงิ นจ ำแนกตำมส่ ว นงำนธุ ร กิ จ โดยพิ จ ำรณำจำกระบบกำรบริ หำร กำรจัด กำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดส่วนงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน และสิ นทรัพย์ตำมส่วนงำน รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงำน หรื อที่สำมำรถปั นส่ วน
ให้กบั ส่วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยกำรที่ไม่สำมำรถปั นส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รำยได้อื่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร และต้นทุนทำงกำรเงิน
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Details of information classified by operating segments of the Company and its subsidiaries. For the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:
(Unit : Million Baht)
Consolidated
For the years ended December 31,
Products for the automotive
industry
2018
2017
Revenues from sales and services
690.22
Costs of sales / services
(553.73)
Gross profit (loss)
136.49
Unallocated income and expenses :
Other income
Distribution costs
Administrative expense
Other expenses
Finance costs
Profit (loss) before income tax expense
Tax (expense) income
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (expense) :
Actuarial gains
Total other comprehensive income (expense) for the year
Total comprehensive income (expense) for the year

681.09
(579.61)
101.48

Products for the airconditioning (HVAC)
industry
2018
2017

167.56
(108.19)
59.37

214.47
(144.13)
70.34

Products for Camera Industry
2018
2017

84.32
(58.03)
26.29

42.53
(29.22)
13.31

Products for raw water
industry
2018
2017

35.71
(13.01)
22.70

(10.71)
(10.71)

Revenues from construction
services, and consultancy
fees
2018
2017

1,450.40
(1,285.65)
164.75

303.82
(211.34)
92.48

Other products
2018
2017

48.61
(28.44)
20.17

42.83
(19.18)
23.65

Total
2018

2017

2,476.82
(2,047.05)
429.77

1,284.74
(994.19)
290.55

3.67
(5.33)
(161.90)
(0.12)
(8.55)
257.54
(32.97)
224.57

2.35
(5.04)
(118.61)
(8.09)
(9.07)
152.09
(15.91)
136.18

(3.35)
(3.35)
221.22

(1.32)
(1.32)
134.86
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยละเอียดข้อมูลแยกตำมส่วนงำนดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
กำไรขั้นต้น
รายได้และค่าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ปันส่ วน :
รำยได้อื่น
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร(ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอี่นสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

ผลิตภัณฑ์สำหรับ
อุตสำหกรรมยำนยนต์
2561
2560
690.22
681.09
(553.73)
(579.61)
136.49
101.48

ผลิตภัณฑ์สำหรับ
อุตสำหกรรม
เครื่ องปรับอำกำศ
2561
2560
167.56
214.47
(108.19)
(144.13)
59.37
70.34

ผลิตภัณฑ์สำหรับ
อุตสำหกรรมกล้อง
ถ่ำยภำพ
2561
2560
84.32
42.53
(58.03)
(29.22)
26.29
13.31

ผลิตภัณฑ์สำหรับ
อุตสำหกรรมน้ ำดิบ
2561
2560
35.71
(13.01)
(10.71)
22.70
(10.71)

รำยได้จำกกำรบริ กำรตำม
สัญญำก่อสร้ ำง และ
ค่ำที่ปรึ กษำ
2561
2560
1,450.40
303.82
(1,285.65)
(211.34)
164.75
92.48

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2561
2560
48.61
42.83
(28.44)
(19.18)
20.17
23.65

รวม
2561
2,476.82
(2,047.05)
429.77

2560
1,284.74
(994.19)
290.55

3.67
(5.33)
(161.90)
(0.12)
(8.55)
257.54
(32.97)
224.57

2.35
(5.04)
(118.61)
(8.09)
(9.07)
152.09
(15.91)
136.18

(3.35)
(3.35)
221.22

(1.32)
(1.32)
134.86
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The reconciliations of each segment total assets to the Group’s assets and other material items as at December 31, 2018 and 2017 were as follow:
(Unit : Million Baht)
Consolidated
For the years ended December 31,
Products for the
automotive industry
Property, plant and equipment
Right under the raw water
distribution contract
Intangible assets
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total non-current assets

Products for the airconditioning (HVAC)
industry

Products for Camera
Industry

Products for raw
water industry

Revenues from
construction services,
and consultancy fees

Other products

2018
247.40

2017
296.42

2018
63.83

2017
98.67

2018
29.63

2017
18.22

2018
384.58

2017
388.89

2018
15.46

2017
10.28

2018
17.11

2017
18.36

247.40

296.42

63.83

98.67

29.63

18.22

148.24
0.01
8.34
541.17

153.91
8.22
551.02

0.42
28.10
43.98

0.27
7.44
17.99

17.11

18.36

Unallocated assets
2018
2017
113.29 124.41
0.01
2.91
116.21

0.13
3.02
127.56

Elimination of
intersegment
revenues
2018
2017
5.02
6.02
5.02

6.02

Total

2018
876.32

2017
961.27

148.24
0.44
39.35
1,064.35

153.91
0.40
18.68
1,134.26
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกระทบยอดรำยกำรสิ นทรัพย์ และรำยกำรอื่นๆ ที่มีสำระสำคัญของแต่ละส่วนงำนกับจำนวนรวมของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ ทธิ จำกสัญญำขำยน้ ำดิบ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์สำหรับ
อุตสำหกรรมยำน
ยนต์
2561
2560
247.40 296.42
247.40 296.42

ผลิตภัณฑ์สำหรับ
อุตสำหกรรม
เครื่ องปรับอำกำศ
2561
2560
63.83
98.67
63.83
98.67

ผลิตภัณฑ์สำหรับ
อุตสำหกรรมกล้อง
ถ่ำยภำพ
2561
2560
29.63
18.22
29.63
18.22

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้จำกกำร
บริ กำรตำมสัญญำ
ผลิตภัณฑ์สำหรับ
ก่อสร้ำง และ
อุตสำหกรรมน้ ำดิบ
ค่ำที่ปรึ กษำ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2561
2560
2561
2560
2561
2560
384.58 388.89
15.46
10.28
17.11
18.36
148.24 153.91
0.01
0.42
0.27
8.34
8.22
28.10
7.44
541.17 551.02
43.98
17.99
17.11
18.36

ส่ วนกลำง
2561
2560
113.29 124.41
0.01
0.13
2.91
3.02
116.21 127.56

รำยกำรระหว่ำงกัน
2561
2560
5.02
6.02
5.02
6.02

รวม
2561
876.32
148.24
0.44
39.35
1,064.35

2560
961.27
153.91
0.40
18.68
1,134.26
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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
For the year ended December 31, 2018, there is no major customer.
One major customer of the Company for the years ended December 31, 2017 were domestic sales revenue from
products for the air-conditioner industry amounting to Baht 130.62 million.
Subsidiary
The Subsidiary major customers for the year ended December 31, 2018 and 2017, 1 and 3 person, respectively were
domestic sales and revenue from power plant construction and consulting fees amounting to Baht 803.27 million and
Baht 262.82 million, respectively.
Geographical segments information
Revenue of the Group’s Geographical segments information for the years ended December 31, 2018 and 2017 were as
follows:
(Unit : Million Baht)
For the years ended December 31,
Thailand
Overseas
Consolidated
2018
2017
2018
2017
2018
2017
Revenue from sales
2,312.14
1,129.41
164.68
155.33
2,476.82
1,284.74
24 BENEFICIAL PRIVILEGES FROM INVESTMENT PROMOTION
The Company and subsidiary company were granted 2 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
1257(2)/2554 February 25, 2011
1652(2)/2558(1) May 22, 2015
(1)

Category of Promoted Business
Date of First Income
Manufacturing of metal parts
July 1, 2011
Manufacturing of metal both
Not started to used yet
include of metal parts

Expired Date
June 30, 2018
Not started to used yet

Transferred to P2 Precision Co., Ltd., is the No. 60-1247-0-001-2.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กาไรขั้นต้ นของแต่ ละส่ วน
งำนภูมิศำสตร์เกิดขึ้นจำกยอดขำยหักด้วยต้นทุนขำย ซึ่ งคำนวณจำกกำไรขั้นต้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ นทรัพย์อื่นๆ
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ สิ นค้ำคงเหลือ และอื่นๆ
ลูกค้ ารายใหญ่
งบเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ไม่มีลูกค้ำรำยใหญ่
ลูกค้ำรำยใหญ่สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 1 รำย จำกกำรจำหน่ ำยในประเทศเป็ นรำยได้จำกผลิตภัณฑ์
สำหรับอุตสำหกรรมเครื่ องปรับอำกำศ จำนวนเงิน 130.62 ล้ำนบำท
บริ ษทั ย่อย
ลูกค้ำรำยใหญ่สำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จำนวน 1 รำย และ 3 รำย ตำมลำดับ จำกกำรจำหน่ำยใน
ประเทศและเป็ นรำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำงและค่ำที่ปรึ กษำ จำนวนเงิน 803.27 ล้ำนบำท และ 262.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมศิ าสตร์
รำยได้จำกกำรขำยจำแนกตำมส่ วนงำนภูมิศำสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มี
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ประเทศไทย
ต่ำงประเทศ
งบกำรเงินรวม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
รำยได้จำกกำรขำย
2,312.14
1,129.41
164.68
155.33
2,476.82
1,284.74
24. สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนจำนวน 2 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 27, 28, 29, 36(1) สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงกำรได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มมีกำหนด 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้
จำกกิจกำรที่ได้รับส่งเสริ มตำมรำยละเอียดดังนี้
ส่ วนของบริษัทฯ
บัตรส่ งเสริมเลขที่

(1)

ลงวันที่

ประเภทกิจการทีส่ ่ งเสริม

วันทีเ่ ริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1257(2)/2554

25 กุมภำพันธ์ 2554 ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

1 กรกฎำคม 2554

30 มิถุนำยน 2561

1652(2)/2558(1)

22 พฤษภำคม 2558 ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ

ยังไม่ได้เริ่ มใช้

ยังไม่ได้เริ่ มใช้

โอนให้บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด เป็ นบัตรส่งเสริ มเลขที่ 60-1247-0-001-2
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The subsidiary company
Certificate No.
Date
Category of Promoted Business Date of First Income
(2) November 9, 2017
Not started to used yet
60-1247-0-001-2
Manufacturing of metal parts

Expired Date
Not started to used yet

(2)

Received transferred from the Asia Precision Public Company Limited according to the promotional certificate No.1652 (2)/2558.
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.
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
2018
2017

Revenues from sales and services
Revenue from consulting services
Revenue from construction
Revenue from sale of raw water
Other income – scrap **
Other income
Total

310,273,456.22
5,644,230.44
1,236,262.62
317,153,949.28

562,803,610.32
9,401,302.95
327,882.41
572,532,795.68

Non – promoted operation
2018
2017
689,184,197.58
1,441,651,866.27
35,710,103.95
14,085,497.06
1,915,562.70
2,182,547,227.56

418,117,860.93
49,679,230.77
254,142,376.44
7,461,025.05
2,018,471.54
731,418,964.73

Total
2018

2017

999,457,653.80
1,441,651,866.27
35,710,103.95
19,729,727.50
3,151,825.32
2,499,701,176.84

980,921,471.25
49,679,230.77
254,142,376.44
16,862,328.00
2,346,353.95
1,303,951,760.41

(Unit : Baht)
Separate
Promoted operation
2018
2017
Revenue from sale
Other income – scrap **
Other income
Total

310,273,456.22
5,644,230.44
1,236,262.62
317,153,949.28

562,803,610.32
9,401,302.95
327,882.41
572,532,795.68

For the years ended December 31,
Non – promoted operation
2018
2017
680,440,936.12
14,085,497.06
314,238.35
694,840,671.53

418,117,860.93
7,461,025.05
1,424,760.16
427,003,646.14

Total
2018

2017

990,714,392.34
19,729,727.50
1,550,500.97
1,011,994,620.81

980,921,471.25
16,862,328.00
1,752,642.57
999,536,441.82

** It presents transactions in profit or loss by netting against cost of sales.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ส่ วนของบริษัทย่ อย
บัตรส่ งเสริมเลขที่

60-1247-0-001-2(2)
(2)

ลงวันที่
9 พฤศจิกำยน 2560

ประเภทกิจการทีส่ ่ งเสริม
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

วันทีเ่ ริ่มมีรายได้
ยังไม่ได้เริ่ มใช้

วันหมดอายุ
ยังไม่ได้เริ่ มใช้

รับโอนจำกบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) ตำมบัตรส่งเสริ มเลขที่ 1652(2)/2558

เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2560 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั จำกัด (มหำชน) มีมติอนุมตั ิ
กำรโอนสิ ทธิ บตั รส่ งเสริ มกำรลงทุน เลขที่ 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจกำรผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่ วนโลหะ
ของบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด เพื่อเป็ นกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจกำรผลิตชิ้นส่วนของบริ ษทั ย่อย
ผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงธุรกิจที่ได้รับกำรส่งเสริ มลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
รำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บำท)

กิจกำรได้รับกำรส่ งเสริ ม
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่ปรึ กษำ
รำยได้จำกค่ำก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรขำยน้ ำดิบ
รำยได้อื่น-เศษซำก**
รำยได้อื่น
รวม

2561
310,273,456.22
5,644,230.44
1,236,262.62
317,153,949.28

2560
562,803,610.32
9,401,302.95
327,882.41
572,532,795.68

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กิจกำรไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
2561
689,184,197.58
1,441,651,866.27
35,710,103.95
14,085,497.06
1,915,562.70
2,182,547,227.56

2560
418,117,860.93
49,679,230.77
254,142,376.44
7,461,025.05
2,018,471.54
731,418,964.73

รวม
2561
999,457,653.80
1,441,651,866.27
35,710,103.95
19,729,727.50
3,151,825.32
2,499,701,176.84

2560
980,921,471.25
49,679,230.77
254,142,376.44
16,862,328.00
2,346,353.95
1,303,951,760.41

(หน่วย : บำท)

กิจกำรได้รับกำรส่ งเสริ ม
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้อื่น-เศษซำก**
รำยได้อื่น
รวม

2561
310,273,456.22
5,644,230.44
1,236,262.62
317,153,949.28

2560
562,803,610.32
9,401,302.95
327,882.41
572,532,795.68

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กิจกำรไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
2561
680,440,936.12
14,085,497.06
314,238.35
694,840,671.53

2560
418,117,860.93
7,461,025.05
1,424,760.16
427,003,646.14

รวม
2561
990,714,392.34
19,729,727.50
1,550,500.97
1,011,994,620.81

2560
980,921,471.25
16,862,328.00
1,752,642.57
999,536,441.82

**รำยได้อื่น-เศษซำกแสดงรำยกำรในกำไรหรื อขำดทุนโดยสุทธิกบั ต้นทุนขำย
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25 Expenses by nature
Significant expenses by nature of expense for years ended December 31, 2018 and 2017 are as follow:
(Unit : Baht)
For the years ended December 31,
Consolidated
Separate
2018
2017
2018
2017
Change in finished goods and work in process
160,892.39 (10,255,166.01)
8,410,741.31 (10,504,167.24)
Raw material and consumables used
365,964,837.74 382,598,786.86 350,414,311.25 362,380,043.98
Cost of service
1,276,882,844.54 211,652,952.12
Salary, wages and other employee benefits
301,357,022.36 256,508,005.15 221,005,077.68 203,699,761.81
Depreciation
111,606,370.03 130,421,887.54 102,320,321.07 122,170,819.51
Amortization – intangible assets
294,532.43
364,642.32
124,113.72
310,208.99
26 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.
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25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญดังนี้
(หน่วย : บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำ
ระหว่ำงผลิต
160,892.39 (10,255,166.01)
8,410,741.31 (10,504,167.24)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
365,964,837.74 382,598,786.86 350,414,311.25 362,380,043.98
ต้นทุนจำกกำรบริ กำร
1,276,882,844.54 211,652,952.12
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 301,357,022.36 256,508,005.15 221,005,077.68 203,699,761.81
ค่ำเสื่ อมรำคำ
111,606,370.03 130,421,887.54 102,320,321.07 122,170,819.51
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
294,532.43
364,642.32
124,113.72
310,208.99
26. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญา
สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 1
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2557 บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทำสัญญำซื้ อขำยน้ ำดิบกับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่หนึ่ ง
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำ บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะซื้ อขำยน้ ำดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำวและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ สัญญำฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2558 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลำ 30 ปี นับจำกวันที่เริ่ มต้นสัญญำ
และไม่สำมำรถบอกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำได้
ตำมสัญญำได้มีกำรกำหนดปริ มำณกำรสูบน้ ำขั้นต่ำ ซึ่งในรอบปี ที่หนึ่ง กำรสู บน้ ำมีปริ มำณต่ำกว่ำปริ มำณตำมสัญญำโดยมี
เหตุจำกควำมล่ำช้ำของกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงระบบสู บน้ ำซึ่ งถือเป็ นเหตุสุดวิสัย ทั้งสองฝ่ ำยได้เจรจำในเรื่ องดังกล่ำวแล้ว
และจะไม่มีกำรเรี ยกร้องค่ำปรับในรอบปี ที่หนึ่ง
ในปี 2559 บริ ษทั เอกชนดังกล่ำวสู บน้ ำไม่ถึงตำมเกณฑ์ข้ นั ต่ำที่กำหนดตำมแผนกำรรับน้ ำรำยเดือน รวมถึงสัญญำไม่ช้ ีชดั
จึ งเป็ นประเด็นข้อโต้แย้งระหว่ำงกันทั้งสองฝ่ ำย เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 คู่สัญญำได้ส่งหนังสื อและถือเอำหนังสื อ
ดังกล่ำวแทนกำรบอกเลิกสัญญำ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 บริ ษทั ย่อยได้ส่งหนังสื อไปยังคู่สัญญำเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรดำเนิ นกำรตำมสัญญำ
ทุกประกำรของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยยังคงดำเนินธุรกิจตำมสัญญำต่อไป (สัญญำยังคงมีผลบังคับใช้)
ต่อมำ บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั เอกชนดังกล่ำวได้หำรื อร่ วมกันเพื่อแก้ประเด็นปั ญหำที่เคยมีในสัญญำ อย่ำงสม่ำเสมอ
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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.
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.
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เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 และวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษทั เอกชนดังกล่ำวได้แสดงเจตนำเห็นชอบในหลักกำรให้ท้ งั
สองฝ่ ำยเจรจำร่ วมกันเพื่อจัดทำสัญญำใหม่ พร้อมกำหนดวิธีปฏิบตั ิใหม่ให้มีควำมเหมำะสม ลดควำมไม่ชดั เจนต่ำงๆ ทั้งนี้
ประเด็นปั ญหำที่เคยมีในสัญญำของทั้งสองฝ่ ำยให้ยตุ ิไป เพื่อทั้งสองฝ่ ำยสำมำรถร่ วมกันกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิให้มีควำม
เหมำะสมอันเป็ นกำรสนับสนุนธุรกิจให้สอดคล้องกันได้ ดังนั้น กำรถือเอำหนังสื อฉบับแรกแทนกำรบอกเลิกสัญญำเป็ น
อันยุติไปเช่นกัน
ต่อมำเมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2560 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั เอกชนดังกล่ำวได้ร่วมกันจัดทำสัญญำฉบับใหม่พร้อมกำหนดวิธีกำร
ปฏิบตั ิใหม่ให้มีควำมเหมำะสม ลดควำมไม่ชดั เจนต่ำงๆ ทั้งนี้ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ โดยสัญญำฉบับใหม่มีผล
บังคับใช้เป็ นระยะเวลำ 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ครั้งละ 10 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง (รวมอำยุสญ
ั ญำ 30 ปี ) โดยเริ่ มต้นนับ
แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
โดยบริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขำยน้ ำดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำว ในปริ มำณขั้นต่ำไม่นอ้ ยกว่ำปี ละ 8 – 12 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
สัญญาเช่ าทีด่ นิ ต่ างตอบแทนพิเศษ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินต่ำงตอบแทนพิเศษกับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่หนึ่ ง
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำ บริ ษทั ตกลงที่ให้เช่ำที่ดินของบริ ษทั ย่อยบำงส่วน และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ สัญญำฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 9 สิ งหำคม 2560 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลำ 30 ปี นับจำกวันที่เริ่ มต้น
สัญญำ
สัญญาซื้อขายน้าดิบ ฉบับที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทำสัญญำขำยน้ ำดิ บ กับบริ ษทั เอกชนแห่ งที่ สอง
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำ บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะขำยน้ ำดิบให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำว ในปริ มำณขั้นต่ำไม่นอ้ ยกว่ำปี ละ 5 – 8 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร เป็ นระยะเวลำ 30 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2590 และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ
สัญญาก่ อสร้ าง
เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2560 บริ ษทั เอกชนแห่ งที่สอง ได้ทำสัญญำว่ำจ้ำง บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
ให้ก่อสร้ำงวำงท่อน้ ำเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน มูลค่ำสัญญำรวม 54.50 ล้ำนบำท
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27 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
27.1 Obligation and credit lines for loans from financial institutions
Consolidated

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

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

December 31, 2018
Credit Credit Credit
lines
Used remain
37.00
220.00
120.00

147.08
1.24

4.94
1.36

32.06
218.64

70.13
-

120.00
76.95
1.24

December 31, 2017
Credit Credit Credit
lines
Used remain
37.00
4.97
32.03
40.00
1.76
38.24
120.00
15.00 105.00
128.49 121.37
7.12
1.24
1.24

Separate

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

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

December 31, 2018
December 31, 2017
Credit Credit Credit Credit Credit Credit
lines
Used remain
lines
Used remain
32.00
32.00
32.00
32.00
40.00
1.36
38.64
40.00
1.76
38.24
120.00
- 120.00 120.00
15.00 105.00
6.00
16.00
14.25
1.75
4.41
1.59
1.24
1.24
1.24
1.24

Guaranteed of long-term loans from the financial institution
Company
Guaranteed by land and machinery of the Company.
At December 31, 2017, 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).
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 208.37 million to A2 Technology Co., Ltd. to issue a letter of guarantee for
the construction without inter-charges and Advance Web Studio Co., Ltd., pledge of 27.05 million ordinary shares
of Asia Precision Public Company Limited as collateral.
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27. หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
27.1 ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่ อจากสถาบันการเงิน
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิน
(หน่วย)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ล้ำนบำท
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ล้ำนบำท
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ล้ำนบำท
วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน
ล้ำนบำท
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ

31 ธันวำคม 2561
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
37.00
4.94
32.06
220.00
1.36 218.64
120.00
- 120.00
147.08
70.13
76.95
1.24
1.24

31 ธันวำคม 2560
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
37.00
4.97
32.03
40.00
1.76
38.24
120.00
15.00
105.00
128.49 121.37
7.12
1.24
1.24

สกุลเงิน
(หน่วย)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ล้ำนบำท
วงเงินทรัสต์รีซีทและเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ล้ำนบำท
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ล้ำนบำท
วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน
ล้ำนบำท
วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ไป
คงเหลือ
32.00
32.00
32.00
32.00
40.00
1.36
38.64
40.00
1.76
38.24
120.00
- 120.00 120.00
15.00
105.00
6.00
4.41
1.59
16.00
14.25
1.75
1.24
1.24
1.24
1.24

หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
บริ ษทั
ค้ ำประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบำงส่วนของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ของบริ ษทั จำนวน 10 ล้ำนบำท เป็ นหลักประกันวงเงิน
หนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 10 ล้ำนบำท เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันในนำมบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด สำหรับกำร
ประกวดรำคำรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำ
ประกัน จำนวน 208.37 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับงำนก่อสร้ำง
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดย บริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่
จำกัด (มหำชน) จำนวน 27.05 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
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The Company and Advance Web Studio Co., Ltd. (a shareholder of the Company at the rate of 22.12%) and
A2 Technology Co., Ltd. jointly guaranteed a letter of guarantee of Baht 62.20 million to A2teeravat joint venture Co.,
Ltd. to issue a letter of guarantee for the construction without inter-charges and Advance Web Studio Co., Ltd.,
pledge of 13.45 million ordinary shares of Asia Precision Public Company Limited as collateral.
Subsidiary
Guaranteed by land and machinery of a subsidiary, and for credit line of letter of guarantee amount of Baht 100.05 million
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.
The loan under debt restructuring of Cholkij Sakol Co., Ltd. is guaranteed loans in proportion to shareholding by
A2 Technologies Co., Ltd. not charged the fee between related (Note 19)
As at December 31, 2018, A2 Technologies Co., Ltd. guaranteed a letter of advance received under Construction
contract to A2teeravat joint venture Co., Ltd. not charged the fee between related.
As at December 31, 2018, provided collateral to Asia Precision Public Company Limited amounting Baht 80
million to be used as collateral on various credit limits from financial institution.
27.2 Operating lease commitments
As at December 31, 2018 and December 31, 2017, 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)

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

Consolidated
December
December
31, 2018
31, 2017
25,552,370.32
13,830,289.60
23,729,901.92
10,686,873.50
49,282,272.24
24,517,163.10

Separate
December
31, 2018
3,148,200.00
2,639,400.00
5,787,600.00

December
31, 2017
3,961,200.00
2,855,600.00
6,816,800.00

27.3 Contractor agreement commitments
As at December 31, 2018, the subsidiary company has commitment as follows:

(Unit : Baht)

Construction agreement

Contractor
amount
31

Contract Amount
1,794,525,225.98

Consolidated
Payment
(824,709,087.11)

Outstanding
969,816,138.87
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วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำร้อยละ 22.12) และบริ ษทั เอทู เทคโนโลยี
จำกัด ร่ วมค้ ำประกันวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 62.20 ล้ำนบำท ให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันสำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน โดยบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ
จำกัด ได้นำหุน้ สำมัญของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 13.45 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั ย่อย
ค้ ำประกันโดยที่ดินและเครื่ องจักรบำงส่ วนของบริ ษทั ย่อย สำหรับวงเงินหนังสื อค้ ำประกัน จำนวน 100.05 ล้ำนบำท
ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ร่ วมค้ ำประกันโดย บริ ษทั และบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด (ผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อัตรำ
ร้อยละ 22.12) โดยบริ ษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด ได้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 25.50 ล้ำนหุน้ ร่ วมค้ ำประกัน
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ค้ ำประกันหนี้ สินตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นให้แก่
บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ค้ ำประกันเงินเพื่อค้ ำประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำตำม
สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้หลักประกันแก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)
เป็ นจำนวน 80.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นประกันในกำรเข้ำร่ วมค้ ำประกันสิ นเชื่อต่ำงๆ จำกสถำบันกำรเงิน
27.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์และบริ กำรอื่นๆ
โดยสัญญำมีอำยุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวดังนี้

จะครบกำหนดภำยใน 1 ปี
จะครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
25,552,370.32
13,830,289.60
23,729,901.92
10,686,873.50
49,282,272.24
24,517,163.10

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
3,148,200.00
3,961,200.00
2,639,400.00
2,855,600.00
5,787,600.00
6,816,800.00

27.3 ภาระผูกพันตามสัญญาว่ าจ้ างผู้รับเหมา
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำงที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บำท)
จำนวนผูร้ ับเหมำ
(รำย)
สัญญำก่อสร้ำง

31

มูลค่ำตำมสัญญำ
1,794,525,225.98

งบกำรเงินรวม
จ่ำยชำระ
(824,709,087.11)

คงเหลือ
969,816,138.87
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28 SIGNIFICANT INFORMATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS
Significant information of construction contracts as at December 31, 2018 and December 31, 2017, are as follows:
(Unit : Baht)

Costs incurred to date
Profit (loss) recognized to date
Loss recognized to date
Cost and profit or loss recognized to date
Less Progress billings to date
Unbilled construction revenues (Note 7)
Unearned construction revenues
Costs of construction contracts incurred during the year
Loss on construction contract cancellation
Costs of contracts incurred recognized as expense during the year
Costs of contracts related to activities in the future which recognized as assets (Note 8)
Unbilled construction revenues at the beginning of the year
Unearned construction revenues at the beginning of the year
Revenues from contracts recognized as revenues during the year
Progress billings during the year
Doubtful accounts recorded during the year
Unearned construction revenues at the ending of year (Note 17)
Unbilled construction revenues (Note 7)

Consolidated
December 31, 2018
December 31, 2017
1,284,849,130.17
208,365,191.28
177,826,514.63
61,287,030.22
(45,212.25)
1,462,630,432.55
269,652,221.50
(645,128,616.50)
(239,078,418.73)
(830,749,471.88)
(30,573,802.77)
(13,247,655.83)
1,276,882,844.54
197,159,002.12
(1,276,882,844.54)
(192,832,615.53)
4,326,386.59
30,573,802.77
5,695,840.37
1,441,651,866.27
254,142,376.44
(654,723,852.99)
(229,264,414.04)
13,247,655.83
830,749,471.88
30,573,802.77
(Unit : Baht)

Revenues from contracts recognized as revenues
Costs of construction contracts incurred and recognized as expenses
Profit recognized during the year

Consolidated
For the years ended December 31,
2018
2017
1,441,651,866.27
254,142,376.44
(1,276,882,844.54)
(197,159,002.12)
164,769,021.73
56,983,374.32
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วันที่ 31 ธันวำคม 2561
28. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับสัญญาก่อสร้ าง
ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญำก่อสร้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบนั
1,284,849,130.17
กำไร (ขำดทุน) ที่รับรู ้จนถึงปัจจุบนั
177,826,514.63
(ขำดทุน) ที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
(45,212.25)
ต้นทุนและกำไรหรื อขำดทุนที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
1,462,630,432.55
หัก เงินงวดที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำจนถึงปั จจุบนั
(645,128,616.50)
มูลค่ำงำนที่ทำเสร็จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ (หมำยเหตุ 7)
(830,749,471.88)
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
(13,247,655.83)
ต้นทุนก่อสร้ำงตำมสัญญำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
1,276,882,844.54
ขำดทุนจำกกำรยกเลิกสัญญำก่อสร้ำง
ต้นทุนก่อสร้ำงตำมสัญญำที่เกิดขึ้นซึ่งรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
(1,276,882,844.54)
ต้นทุนก่อสร้ำงตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนำคตซึ่งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ (หมำยเหตุ 8)
มูลค่ำของงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ ณ ต้นปี
30,573,802.77
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง ณ ต้นปี
รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นรำยได้ในระหว่ำงปี
1,441,651,866.27
เงินงวดที่เรี ยกเก็บแล้วจำกลูกค้ำในระหว่ำงปี
(654,723,852.99)
หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่ำงปี
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง ณ สิ้นปี (หมำยเหตุ 17)
13,247,655.83
มูลค่ำของงำนที่ทำเสร็ จแล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ (หมำยเหตุ 7)
830,749,471.88

208,365,191.28
61,287,030.22
269,652,221.50
(239,078,418.73)
(30,573,802.77)
197,159,002.12
(192,832,615.53)
4,326,386.59
5,695,840.37
254,142,376.44
(229,264,414.04)
30,573,802.77
(หน่วย : บำท)

รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นรำยได้
ต้นทุนตำมสัญญำก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
กำไรที่รับรู ้ในระหว่ำงปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
1,441,651,866.27
254,142,376.44
(1,276,882,844.54)
(197,159,002.12)
164,769,021.73
56,983,374.32
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The Company has significant information about the value of contract work as follow.
(Unit : Baht)

Contract revenues at the beginning of the year
Add Get contractual work during the year
Less Construction work can be closed by contract during the year
Less Construction work canceled during the year
Contract revenues at the ending of year
Total value of work completed of contract revenues all cumulative
Construction revenues at the ending of year

Consolidated
December 31, 2018
December 31, 2017
2,252,000,000.00
195,000,000.00
977,756,945.13
2,105,600,000.00
(469,394,000.00)
(48,600,000.00)
(2,500,000.00)
2,757,862,945.13
2,252,000,000.00
(1,193,310,087.77)
(221,052,221.50)
1,564,552,857.36

2,030,947,778.50

29 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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กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับมูลค่ำงำนตำมสัญญำที่สำคัญดังนี้
(หน่วย : บำท)

มูลค่ำงำนตำมสัญญำ ต้นปี
บวก รับงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำระหว่ำงปี
หัก งำนก่อสร้ำงที่สำมำรถปิ ดงำนได้ตำมสัญญำระหว่ำงปี
หัก งำนก่อสร้ำงที่ยกเลิกสัญญำระหว่ำงปี
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ สิ้นปี
มูลค่ำงำนตำมสัญญำที่ทำเสร็จแล้วทั้งสิ้นสะสม
มูลค่ำงำนตำมสัญญำคงเหลือสิ้นปี

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2560
2,252,000,000.00
195,000,000.00
977,756,945.13
2,105,600,000.00
(469,394,000.00)
(48,600,000.00)
(2,500,000.00)
2,757,862,945.13
2,252,000,000.00
(1,193,310,087.77)
(221,052,221.50)
1,564,552,857.36
2,030,947,778.50

29. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนในตลำด และจำกกำรที่คู่สัญญำไม่
ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั จะพิจำรณำใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสม เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้
มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงคำดว่ำจะไม่ได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำก
กำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั มีฐำนของลูกค้ำที่ หลำกหลำยและมีอยู่
จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่บริ ษทั อำจต้องสูญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยเนื่ องจำกมีเงิ นฝำกธนำคำรและเงิ นกูย้ ืมจำกธนำคำร
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ ย
คงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
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(Unit : Baht)
Consolidated
For the year ended December 31, 2018
Fixed interest rate
Within 1 year
More than 1 year to
5 years
Financial assets :
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Other non – current assets
Total
Financial liabilities :
Bank overdrafts and Short-term loans from
financial institution
Trade and other current payable
Current portion of long-term liabilities
Short-term borrowings
Long-term borrowings
Total

Floating interest
bearing

Non – interest
bearing

Total

100,821,966.87
3,982,712.93
104,804,679.80

-

317,019,063.83
14,198,919.25
331,217,983.08

19,260,724.44
1,286,862,708.74
21,168,993.49
1,327,292,426.67

437,101,755.14
1,286,862,708.74
39,350,625.67
1,763,315,089.55

-

-

4,940,739.11
9,223,051.75
48,033,076.75
71,590,678.34
133,787,545.95

962,680,761.27
23,285,525.51
985,966,286.78

4,940,739.11
962,680,761.27
9,223,051.75
71,318,602.26
71,590,678.34
1,119,753,832.73

(Unit : Baht)
Consolidated
For the year ended December 31, 2017
Fixed interest rate
Within 1 year
More than 1 year to
5 years
Financial assets :
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Other current assets
Other non – current assets
Total
Financial liabilities :
Bank overdrafts and Short-term loans from
financial institution
Trade and other current payable
Current portion of long-term liabilities
Short-term borrowings
Long-term borrowings
Total

Floating interest
bearing

Non – interest
bearing

Total

100,000,000.00
100,000,000.00

-

207,917,461.61
10,000,000.00
8,600,483.68
226,517,945.29

12,011,159.19
309,687,292.25
321,698,451.44

319,928,620.80
309,687,292.25
10,000,000.00
8,600,483.68
648,216,396.73

-

-

19,972,599.48
8,474,445.06
53,033,076.75
78,659,505.67
160,139,626.96

172,441,417.30
19,640,549.21
192,081,966.51

19,972,599.48
172,441,417.30
8,474,445.06
72,673,625.96
78,659,505.67
352,221,593.47
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน :
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

100,821,966.87
3,982,712.93
104,804,679.80

-

317,019,063.83
14,198,919.25
331,217,983.08

19,260,724.44
1,286,862,708.74
21,168,993.49
1,327,292,426.67

437,101,755.14
1,286,862,708.74
39,350,625.67
1,763,315,089.55

-

-

4,940,739.11
-

962,680,761.27

4,940,739.11
962,680,761.27

-

-

9,223,051.75
48,033,076.75
71,590,678.34
133,787,545.95

23,285,525.51
985,966,286.78

9,223,051.75
71,318,602.26
71,590,678.34
1,119,753,832.73

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด
ไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน :
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม

รวม

100,000,000.00
100,000,000.00

-

207,917,461.61
10,000,000.00
8,600,483.68
226,517,945.29

12,011,159.19
309,687,292.25
321,698,451.44

319,928,620.80
309,687,292.25
10,000,000.00
8,600,483.68
648,216,396.73

-

-

19,972,599.48
-

172,441,417.30

19,972,599.48
172,441,417.30

-

-

8,474,445.06
53,033,076.75
78,659,505.67
160,139,626.96

19,640,549.21
192,081,966.51

8,474,445.06
72,673,625.96
78,659,505.67
352,221,593.47
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(Unit : Baht)

Separate
For the year ended December 31, 2018
Fixed interest rate
Within 1 year
More than 1 year to
5 years
Financial assets :
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Other current assets
Total
Financial liabilities :
Trade and other current payable
Total

Floating interest
bearing

Non – interest
bearing

Total

-

-

274,245,146.97
274,245,146.97

461,108.13
167,864,490.42
945,169.50
169,270,768.05

274,706,255.10
167,864,490.42
945,169.50
443,515,915.02

-

-

-

193,081,585.76
193,081,585.76

193,081,585.76
193,081,585.76

(Unit : Baht)

Separate
For the year ended December 31, 2017
Fixed interest rate
Within 1 year
Financial assets :
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loans
Total
Financial liabilities :
Bank overdrafts and Short-term loans from
financial institution
Trade and other current payable
Total

More than 1 year to
5 years

Floating interest
bearing

Non – interest
bearing

Total

-

-

142,341,557.07
10,000,000.00
152,341,557.07

493,367.05
173,555,851.98
174,049,219.03

142,834,924.12
173,555,851.98
10,000,000.00
326,390,776.10

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00

116,575,877.86
116,575,877.86

15,000,000.00
116,575,877.86
131,575,877.86
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน :
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน :
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

-

274,245,146.97
274,245,146.97

461,108.13
167,864,490.42
945,169.50
169,270,768.05

274,706,255.10
167,864,490.42
945,169.50
443,515,915.02

-

-

-

193,081,585.76
193,081,585.76

193,081,585.76
193,081,585.76

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ลดตำมรำคำตลำด
ไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน :
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

รวม

-

-

142,341,557.07
10,000,000.00
152,341,557.07

493,367.05
173,555,851.98
174,049,219.03

142,834,924.12
173,555,851.98
10,000,000.00
326,390,776.10

-

-

15,000,000.00
15,000,000.00

116,575,877.86
116,575,877.86

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

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อขำยเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้พิจำรณำใช้
นโยบำยเน้นควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในบำงช่วงเวลำ กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำซื้ อ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งมีอำยุสญ
ั ญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
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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, 2018 and 2017, 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
Financial assets
Financial liabilities
December
December
December
December
31, 2018
31, 2017
31, 2018
31, 2017
Currencies :
USD
2.66
3.19
0.07
0.02
EUR
0.74
0.32
0.03
YEN
1.26
1.26
INR
0.80
0.80

(Unit : Million Baht)
Separate
Financial assets
December
December
31, 2018
31, 2017
Currencies :
USD
EUR
YEN
INR

2.66
0.74
1.26
-

Financial liabilities
December
December
31, 2018
31, 2017
3.19
0.32
1.26
-

0.03
0.02
0.80

0.02
0.80
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือที่มีสำระสำคัญของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศซึ่งไม่ได้มีกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
สกุลเงิน :
ดอลลำห์สหรัฐ
ยูโร
เยน
รู ปีอินเดีย

2.66
0.74
1.26
-

3.19
0.32
1.26
-

หนี้ สินทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
0.07
0.03
0.80

0.02
0.80

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
สกุลเงิน :
ดอลลำห์สหรัฐ
ยูโร
เยน
รู ปีอินเดีย

2.66
0.74
1.26
-

3.19
0.32
1.26
-

0.03
0.02
0.80

0.02
0.80

การกาหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กำหนดให้มีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินและ
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินในรำยกำรที่เกิดขึ้น
ในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ วัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำและ/หรื อกำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมถูกกำหนด
โดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น และหนี้ สินหมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่บนั ทึก
ไว้ในบัญชี
มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นกูย้ ืมระยะยำวเป็ นมูลค่ำที่ ใกล้เคียงกับรำคำที่ บนั ทึ กไว้ในบัญชี เนื่ องจำกส่ วนใหญ่ของเครื่ องมื อทำง
กำรเงินเหล่ำนี้มีดอกเบี้ยในอัตรำตลำด
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Determination of fair values
A number of the Group’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial
and non-financial assets and liabilities. The fair value is the price at which an orderly transaction to sell an asset or to
transfer a liability would take place between market participants at the measurement date. Fair values have been
determined for measurement and/or disclosure purposes based on the following methods (when applicable, further
information about the assumptions made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or
liability).
The fair value of cash and cash equivalents, trade and other accounts receivable, short-term loans, other current assets,
bank overdrafts, short-term borrowings, trade and other accounts payable and other current liabilities is taken to
approximate the carrying value.
The fair value of long-term borrowings is taken to approximate the carrying value because most of these financial
instruments bear interest at market rates.
30 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, 2018 and 2017, in the consolidated financial statements, the Group
contributions amounted to approximately Baht 2.58 million and Baht 1.22 million, respectively and separate financial
statements amounted to approximately Baht 1.19 million and Baht 1.05 million, respectively.
31 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, 2018 and 2017, in the consolidated financial statements, debt to equity ratio is 0.70: 1 and 0.27: 1
respectively and the separate financial statements, debt to equity ratio is 0.15: 1 and 0.11: 1 respectively.
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30. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำ ๆ กันในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดื อนพนักงำน กองทุน
สำรองเลี้ยงชี พนี้ มีสถำบันกำรเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำรกองทุนและจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินรวมได้
จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวน 2.58 ล้ำนบำท และ 1.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 1.19 ล้ำน
บำท และ 1.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
31. การบริหารจัดการทุน
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั คือกำรดำรงฐำนเงิ นทุนที่แข็งแกร่ งเพื่อรักษำควำมเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนเจ้ำหนี้ และ
ตลำดเงินทุน และเพื่อกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ องในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกำหนดว่ำเป็ นผลของกิจกรรมกำรดำเนิ นงำนหำรด้วยส่ วนของ ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมและติดตำมระดับกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำรเงิ นรวมแสดงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.70: 1 และ 0.27:1 ตำมลำดับ
และงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรแสดงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 0.15 : 1 และ 0.11 : 1 ตำมลำดับ
32. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีง่ บการเงิน
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติอนุ มตั ิให้
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชน่ั เอ.ที. จำกัด โดยได้ดำเนิ นกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั กับกระทรวง
พำณิ ชย์ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
ตำมที่ ที่ประชุ มคณะกรรมกำร บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิช่นั จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ครั้ งที่ 1/2562 ประชุมเมื่ อวันที่ 25
กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมตั ิแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนกิจกำรผลิต และจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะที่มีควำม
เที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด (“เอพีเอที ”) (ได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั จำก บริ ษทั พีทู พรี ซิชน่ั จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ที่บริ ษทั ถือหุ ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที
รำยละเอียดแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร
กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร
สื บเนื่ องจำกที่ บริ ษทั ซึ่ งมีธุรกิ จหลักเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนโลหะที่ มีควำมเที่ ยงตรงสู ง (High Precision Machining& Cold
Forging)ได้ขยำยขอบเขตกำรดำเนินกิจกำรไปสู่ธุรกิจด้ำนบริ หำรจัดกำรน้ ำในปี 2559 ด้วยกำรลงทุนใน บริ ษทั ชลกิจสำกล
จำกัด (“ซีเค”) มูลค่ำ 224 ล้ำนบำท ผ่ำน บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“เอทู”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย รวมทั้ง เอทู (และบริ ษทั
ย่อยในกลุ่ม) ได้เริ่ มประกอบธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง- Engineering Procurement and Construction (“EPC”) ในปี 2560
จนปั จจุบนั ปี 2561 รำยได้รวม 1,450.40 ล้ำนบำท บริ ษทั จึงตระหนักถึงควำมจำเป็ นในกำรจัดโครงสร้ำงกิจกำรในกลุ่มใหม่
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32 SUBSEQUENT EVENT
According to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, P2 Precision Co., Ltd., No. 1/2019, the
shareholders approved to change the company name to Asia Precision A.T. Company Limited. This new company name
has been registered with the Ministry of Commerce on February 25, 2019.
The Board of Directors Meeting of Asia Precision Public Company Limited (the “Company”) No. 1/2019 held on
February 25, 2019, resolved to approve the Business restructuring plan through transfer the production and distribution of
high precision part (High Precision Machining & Cold Forging) to Asia Precision A.T Co., Ltd. (“APAT”) (registered to
change the company name from P2 Precision Company Limited on February 25, 2019), the subsidiary where the
Company holds 100% of the registered capital of APAT.
The details of business restructuring plans are as follows.
Business restructuring
Due to the Company expanded business into the water management in 2016 (the main business is manufacturer of high
precision metal parts; High Precision Machining & Cold Forging) through investing in Cholkij Sakol Company Limited
("CK") in the amount of 224 million baht via A2 Technologies Company Limited ("A2"), the subsidiary along with, A2
(and subsidiaries in the group) also started to conduct business of consulting and construction - Engineering Procurement
and Construction (“EPC”), from 2016 to 2017 generated a total revenue of 1,450.40 million baht. The Company is
therefore aware of the needs to restructure in order to provide clear administer and supervise each business, divided into
three business groups as follows.
1. Metal Parts Business, the total revenue in 2018 amounted to 990.71 million baht, consisting of Asia Precision Public
Company Limited, Asia Precision A.T. Co., Ltd. (changed its name from P2 Precision Company Limited on February
25, 2019) and Asia Precision Tech Company Limited.
2. Engineering Procurement Construction (“EPC”), the total revenue in 2018 amounted to 1,450.40 million baht
consisting of A2 Technologies Co., Ltd., APCS Technologies Co., Ltd., and A2teeravat joint venture Co., Ltd.
3. Production and distribution of raw water, the total revenue in 2018 amounted to 35.71 million baht, consisting of
Cholkij Sakol Company Limited.
The main business of the Company are manufacturer of high precision metal parts and Engineering Procurement
Construction (“EPC”).
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เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรบริ หำรจัดกำรและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพื่อกำรเติบโตในอนำคต โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ธุรกิจ คือ
1. กลุ่ม ธุ ร กิ จชิ้ นส่ วนโลหะ ปี 2561 รำยได้รวมทั้งสิ้ น 990.71 ล้ำนบำท ประกอบด้วย บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิช่นั จ ำกัด
(มหำชน) บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที . จำกัด (ได้เปลี่ยนชื่ อ จำกบริ ษทั พีทู พรี ซิชนั่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์
2562) และบริ ษทั เอเซียพรี ซิชนั่ เทค จำกัด
2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึ กษำและก่อสร้ำง “EPC” ปี 2561 รำยได้รวมทั้งสิ้น 1,450.40 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริ ษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด และบริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ เอทูตีรวัฒน์ จำกัด
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำดิบ ปี 2561 รำยได้รวมทั้งสิ้น 35.71 ล้ำนบำท ประกอบด้วย บริ ษทั ชลกิจสำกล จำกัด
โดยมีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ และธุรกิจ EPC เป็ นธุรกิจหลัก
บริ ษทั จะเปลี่ยนแปลงลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ จำกเดิมที่ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง
(High Precision Machining & Cold Forging) (กิ จกำร) เป็ น บริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดำเนิ นธุ รกิ จด้ำนกำรลงทุน (Holding
Company) โดยบริ ษทั จะโอนทรัพย์สินที่จำเป็ นต่อกำรประกอบธุรกิ จดังกล่ำว รวมถึงลูกค้ำและบุคลำกรที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ เอ.ที. จำกัด (“เอพีเอที ”) ทั้งนี้ กำรโอนกิจกำรคำดว่ำดำเนิ นกำรเสร็ จสิ้ นภำยใน
เดือนธันวำคม 2563
ภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของบริ ษทั แล้วเสร็ จ บริ ษทั จะยังคงสถำนะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยต่อไป โดยเปลี่ยนลักษณะกำรประกอบธุรกิ จไปเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งดำเนิ นธุรกิจด้ำน
กำรลงทุนและกำรถือหุน้ บริ ษทั อื่น (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่ งได้รับ
โอนธุรกิจผลิต และจำหน่ำยชิ้นส่ วนโลหะที่มีควำมเที่ยงตรงสู ง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องและที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่ำวมำจำกบริ ษทั และบริ ษทั จะถือ
หุ ้นใน เอพีเอที ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยนของ เอพีเอที โดยเอพีเอที จะดำเนิ นกำรเพิ่มทุนจดทะเบี ยน
เพื่ อ ให้มี ทุ นจดทะเบี ยนช ำระแล้วไม่ น้อยกว่ำ 300,000,000 บำท เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้องของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำรโอนกิจกำรให้แก่เอพีเอที ดังกล่ำวเป็ นกำรปรับโครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงไม่มีผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อ
ทรั พ ย์สิน รวมของกลุ่ ม บริ ษ ัท แต่ อ ย่ำ งใด และรำยกำรดัง กล่ ำ วไม่ ถื อ เป็ นกำรจ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่ มีนยั สำคัญที่ เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 (และที่แก้ไขเพิม่ เติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิ บตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบี ยนในกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็ นรำยกำรที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมเกณฑ์กำรทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่
31 สิ งหำคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผย
ข้อ มู ล และกำรปฏิ บัติ กำรของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน พ.ศ 2546 ลงวัน ที่ 19 พฤศจิ กำยน 2546
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The nature of business operation has changed from production and distribution of high precision metal parts (High
Precision Machining & Cold Forging) (the “Business”) to a holding company operating the business investment (the
“Holding Company”) and the Company shall transfer the necessary assets used in such business including all customers
and related personnel to Asia Precision A.T Company Limited (“APAT”) and the business transfer is expected to be
completed by December 2020.
After the business restructuring has been completed, the Company remains a listed company on the Stock Exchange of
Thailand by changing the nature of the business to a holding company which operates investment and holds other
companies' stock (Holding Company). APAT is therefore one of the core companies and shall operate the main business;
production and distribution of high precision part (High Precision Machining & Cold Forging) including related assets
and all involved personnel. The Company shall hold 100% of the registered capital of APAT. However, it is going to
increase the registered capital in order to have paid-up capital of not less than 300,000,000 Baht according to the relevant
regulations of the Stock Exchange of Thailand.
Business transfer to APAT is the business restructuring of the Company and therefore has no significant impact on the
total asset of the Group and such transaction is not considered the disposal of assets of the listed company pursuant to the
Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 20/2551 about the regulation on significant
transactions subjecting to be an acquisition or disposition of assets dated August 31, 2008 (and as amended), as well as
the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other
Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E. 2547 dated October 29, 2004 and
amendment. It is also not regarded as the connected transaction pursuant to the Notification of the Capital Market
Supervisory Board No. Tor.Jor. 20/2551 Re: Rules on Connected Transactions dated August 31, 2008 (and as amended),
and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure and Acts of Listed
Companies on Connected Transactions B.E. 2546 (2003) dated November 19, 2003 (and as amended). Nevertheless, such
transaction is considered as the transfer of substantial part of business under Section 107 (2) (a) of the Public Limited
Companies Act BE 2535 (and as amended), which requires the Company to propose the business restructuring to
shareholders' meeting of the Company and must be approved with the votes of not less than three-fourths of the total
votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote.
33 APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved to be issued by the Company’s board of directors on February 25, 2019.
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่ำงไรก็ดี กำรโอนกิจกำรดังกล่ำวถือเป็ นกำรโอนธุรกิจบำงส่ วนที่สำคัญของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์
ของมำตรำ 107(2) (ก) แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมตั ิจำก
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มำประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
33. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบกำรเงินได้รับอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
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