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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 
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สารจากประธานกรรมการบริษทั 
 

ปี 2561 นบัเป็นปีท่ีดีท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมโอกาสทางธุรกิจ โดยไดข้ยายการด าเนินการเขา้ไปสู่ธุรกิจก่อสร้าง ซ่ึง
ช่วยสร้างรายได ้และผลกัดนัใหก้ลุ่มบริษทัเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ขณะเดียวกนับริษทัยงัคงให้ความส าคญักบัการ
ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ดว้ยเช่นกนัเพื่อสนบัสนุน
ต่อการเพ่ิมรายไดแ้ละพฒันายอดรายไดใ้หส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยนืต่อไป 

 
ผลการด าเนินงานในปี 2561 เป็นท่ีน่าพอใจ มีการเติบโตแบบกา้วกระโดด โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค เพราะมีทั้งงานในมือ และงานใหม่ๆ ท่ีเขา้ไปประมูลรับงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนหลายโครงการอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น โครงการงานออกแบบ จดัหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบ
ในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการบริหารจดัการมูลฝอยชุมชน เพื่อ
ผลิตพลงังานดว้ยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างพลงังานทางเลือกกบักลุ่มลูกคา้เดิม ทั้งโซลาร์ 
โรงไฟฟ้าขยะ เน่ืองจากความตอ้งการยงัมีสูง รวมทั้งขยายงานดา้นสถานีไฟฟ้า และระบบ Energy Storage กบัเอกชน
และหน่วยงานการไฟฟ้า   

 
 การฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ธุรกิจในส่วนผลิตช้ินส่วนยานยนต์ มียอดค าสั่งซ้ือเขา้มา

สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบับริษทัปรับกระบวนการผลิตช้ินส่วนรูปแบบใหม่ สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิต
ไดดี้และส่งผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้ท่ีสูงข้ึน โดยท่ียงัคงรักษาคุณภาพของช้ินงานท่ีผลิตให้มีความเท่ียงตรงสูงตรงตาม
คุณภาพท่ีลูกคา้ก าหนดสมเป็น Precision ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
นอกจากท่ีกล่าวมานั้น กลุ่มบริษทัจะยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานต่อไปอยา่งแข็งขนั รวมไปถึงมุ่งมัน่ท่ีจะตอบ

แทนสังคมไทยโดยท ากิจกรรมเพ่ือสังคมในโครงการต่างๆ เช่น โครงการเอเซียอาสาซ่ึงเป็นการร่วมมือกับมูลนิธิ
นวตักรรมทางสงัคมภายใตโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ โครงการพฒันาบา้นเกิด เป็นตน้ 

 
ผมในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีให้การสนบัสนุนบริษทั

และกลุ่มบริษทั ทุกดา้นดว้ยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร พนกังานทุกท่านท่ีมุ่งมัน่และทุ่มเทในการปฏิบติังาน
ดว้ยดีเสมอ เพ่ือช่วยกนัพฒันาและสร้างความยัง่ยนืใหก้บักลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ผมขอใหค้  ามัน่วา่จะ ยดึหลกัคุณธรรม 
ความซ่ือสตัย ์และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตลอดไป 

 

                                                                                                       
                                                                                                              (นายมนู  เลียวไพโรจน์) 

            ประธานกรรมการบริษทั 
                  25 กมุภาพนัธ์ 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.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”หรือ “APCS”) เดิมช่ือ บริษทั อีสเทิร์น เอเซีย พรีซิชั่น ออโตพำร์ท   
อินดัสตรี จ ำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 ธันวำคม 2537 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกัด       
เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2538 บริษทัมีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 1 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ คือ        
กำรผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) มีโรงงำนแห่งแรก
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรปรำกำร ในช่วงปลำยปี 2545 ไดย้ำ้ยโรงงำนมำอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี และ
เม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2554 บริษทัได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท และ           
ทุนท่ีช ำระแล้ว จ ำนวน 300,000,000 บำท  และเม่ือวนัท่ี 29 กันยำยน 2554 บริษัทได้น ำหุ้นสำมัญไปจดทะเบียน               
เป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 659,999,962 บำท             
และทุนท่ีช ำระแลว้ จ ำนวน 659,999,862 บำท  
 

การประกอบธุรกจิของบริษัท 
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถจ ำแนกไดด้งัน้ี 

1. ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ 
2. ธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง ( EPC ) 
3. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 
 

1. ธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ  
 

โดยบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 
2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั)   และ บริษทั เอเซียพรีซิชัน่
เทค จ ำกดั  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold 
Forging)   ท่ีท ำจำกโลหะ เช่น เหลก็กลำ้ เหลก็หล่อ เหลก็ทุบข้ึนรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ รวมถึงผลิตช้ินส่วน
โลหะท่ีไม่ซบัซอ้นและสำมำรถลดตน้ทุนไดม้ำกเม่ือผลิตในปริมำณสูง  โดยรูปร่ำง ลกัษณะและคุณสมบติัของช้ินงำนจะ
เป็นไปตำมกำรออกแบบของลูกคำ้ โดยช้ินส่วนท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงของบริษทัสำมำรถน ำไปใชง้ำนไดใ้นอุตสำหกรรม
หลำยประเภท ลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนกลุ่มท่ีผลิตส่งให้บริษทัประกอบรถยนต์โดยตรง (1st Tier 
Supplier) โดยในปัจจุบันบริษทัมุ่งเน้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เพ่ือใชใ้นอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรม
คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองท ำควำมเยน็ และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล   

บริษทัมีนโยบำยในกำรกระจำยฐำนลูกคำ้สู่หลำกหลำยอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงและเพ่ิม
โอกำสในกำรเติบโตให้กบับริษทั รวมถึงบริษทัยงัคงเดินหนำ้ยกระดบัมูลค่ำเพ่ิมของกระบวนกำรอยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยกำร
ขยำยกระบวนกำรผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รวมถึงสนับสนุนควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนท่ียดืหยุน่ของบริษทั  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 2 

2. ธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง  ( EPC ) 
 

โดยบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั และบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ ำกดั  ประกอบธุรกิจก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด 
รวมถึง จ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำน
ทุกประเภท ธุรกิจน ้ ำ รวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี เพ่ือจ ำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
หรือเพ่ือใช้ เพ่ือจ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม และให้บริกำร ออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำ               
ดำ้นวศิวกรรม กำรใหบ้ริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และใหบ้ริกำรดูแล บ ำรุงรักษำ 
 

3. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 
 

โดยบริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 
 

สืบเน่ืองจำกท่ีบริษัท  ซ่ึงมีธุรกิจหลักเป็นผู ้ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision 
Machining& Cold Forging)ไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินกิจกำรไปสู่ธุรกิจดำ้นบริหำรจดักำรน ้ ำในปี 2559 ดว้ยกำรลงทุน
ใน บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (“ซีเค”) มูลค่ำ 224 ลำ้นบำท ผ่ำน บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (“เอทู”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
รวมทั้ง เอทู (และบริษทัยอ่ยในกลุ่ม) ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง- Engineering Procurement Construction 
(“EPC”)  ในปี 2560 จนปัจจุบนั ปี 2561 รำยได้รวม 1,450.40 ลำ้นบำท  บริษทัจึงตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัด
โครงสร้ำงกิจกำรในกลุ่มใหม่เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรจดักำรและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพื่อกำรเติบโตใน
อนำคต ของกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ปี 2561 รำยไดร้วมทั้งส้ิน 990.71 ลำ้นบำท  ประกอบด้วย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกัด

(มหำชน)  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  (ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 
2562 ) และ บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  

2. กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง “EPC”  ปี 2561 รำยไดร้วมทั้งส้ิน  1,450.40 ลำ้นบำท     ประกอบดว้ย  
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั และบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ปี 2561 รำยไดร้วมทั้งส้ิน  35.71 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  
 

ทั้งน้ีในปี 2562  กลุ่มบริษทัจึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน)  เปล่ียนแปลงกำรด ำเนินธุรกิจจำกผลิตช้ินส่วนโลหะ  เป็นด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุน (Holding Company)  ซ่ึงกำร
เปล่ียนแปลงกำรด ำเนินธุรกิจขำ้งตน้น้ี จะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 ซ่ึงจะจดัในวนัท่ี     
20  เมษำยน 2562 
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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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โครงสร้ำงปัจจุบนั ณ วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 (ก่อนกำรปรับโครงสร้ำง) 

         

โครงสร้ำงภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 
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บริษัทย่อย

Company Abbrev. Business Description Segment 
Registration 

Date 
Registered Paid up Par value Paid up Shareholding Shareholding 

     
Capital capital shares per share 

capital per 

share  
Proportion 

          (Baht) (shares) (Baht) (Baht) (Shares) (%) 

1. A2 Technology Co., Ltd. A2  Engineering Service, Automation Solution, and construction, Construction 19 October 2010 500,000,000.00    50,000,000.00          10.00               10.00    49,999,997.00  
Owned by 

APCS 100.00  

  
 operation and maintenance of power plants 

        
                      

2. APCS Technology Co., Ltd. APT 
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 28 June 2017 10,000,000.00           10,000.00     1,000.00          1,000.00             9,997.00   Owned by  

         
 A2  99.97  

          

3.A2teeravat joint venture Co., Ltd.,1) A2T Construction of enchanced water station Construction  15 May 2018 75,000,000.00 Preferred shares 10.00 2.50 Preferred shares  Owned by  

      
    3,675,000.00 

  
    3,675,000.00   A2  49.00  

      
Common shares 10.00 2.50 

  

                3,825,000.00         

4.Asia Precision A.T. Co., Ltd.2) APAT Manufacturing of high volume precision metal parts Metal parts 22 October 2010 150,000,000.00    15,000,000.00         10.00              10.00   14,999,997.00  
Owned by 

APCS 100.00 

      manufacturing               

5.AsiaPrecisionTech Co., Ltd. AST Manufacturing of precision metal parts Metal parts 30 August 2018     1,000,000.00         200,000.00           5.00                 5.00        199,997.00   Owned by  

      manufacturing              APAT  100.00  

3. Cholkij Sakol Co., Ltd.  CK Production and distribution of raw water Production of  14 July 2006 120,000,000.00 120,000.00       100.00            100.00        640,000.00   Owned by  

      raw water              A2  53.33  

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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บริษทัย่อย 
บริษัท ช่ือย่อ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วนัที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน  จ านวนหุ้นที ่ มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่เรียกช าระ จ านวน สัดส่วน  

      
จ าหน่ายแล้ว  หุ้นละ  หุ้นละ  หุ้นที่ถือ การถือหุ้น 

          (บาท) (หุ้น) (บาท) (บาท) (หุ้น) (%) 

1. บจก. เอทู เทคโนโลยี  A2 
ให้บริกำรในดำ้น Engineering Service และ Automation 
Solution  

ก่อสร้ำง 19 ตุลำคม 2553    500,000,000.00    50,000,000.00               10.00                    10.00    49,999,997.00  
ถือหุ้นโดย 

APCS 100.00  

  
และให้บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดแูลและ 

        
    บ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด                 

2. บจก. เอพีซีเอส เทคโนโลยี APT จ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำน ก่อสร้ำง 28 มิถุนำยน 2560      10,000,000.00           10,000.00          1,000.00               1,000.00             9,997.00   ถือหุ้นโดย  

  โครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท          A2  99.97  

  ธุรกิจน ้ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ำ น ้ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี          

  เพ่ือจ ำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือใชเ้พ่ือ         

  จ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และ         

  ให้บริกำร ออกแบบ ให้ค ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม          

    
กำรให้บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และให้บริกำรดแูล
บ ำรุงรักษำ 

           

3. บจก. กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ 1) A2T งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสูบน ้ำ ก่อสร้ำง 15 พฤษภำคม 2561      75,000,000.00  หุ้นบุริมสิทธิ              10.00                      2.50  หุ้นบุริมสิทธิ  ถือหุ้นโดย  

          3,675,000.00        3,675,000.00   A2  49.00  

      หุ้นสำมญั               10.00                      2.50    

                3,825,000.00          

4. บจก. เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. 2)   APAT ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ ผลิตช้ินส่วนโลหะ  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. เอเซียพรีซิชัน่เทค AST ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ ผลิตช้ินส่วนโลหะ  30 สิงหำคม 2561        1,000,000.00         200,000.00                 5.00                      5.00         199,997.00   ถือหุ้นโดย  

                     APAT  100.00  

6. บจก. ชลกิจสำกล CK ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำดิบ บริหำรจดักำรน ้ำ 14 กรกฎำคม 2549    120,000,000.00         120,000.00             100.00                  100.00         640,000.00   ถือหุ้นโดย  

                     A2  53.33  

หมำยเหตุ 
          1)  บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ถือหุ้นในบริษทั  กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 3,6750,000 หุ้น โดยสิทธิในกำรออกเสียงส ำหรับหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น เท่ำกบั 10,000 เสียง และหุ้นสำมญั 1 หุ้น เท่ำกบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

และไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเม่ือเลิกกิจกำรหรือช ำระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้นสำมญัในอตัรำร้อยละ 203 ของทุนช ำระแลว้ของหุ้นบุริมสิทธินั้น 
     

2)  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562  ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั  เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั 
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1.1  Core Value 

 
 
 To comply with its vision of “a world-class expert in the production of high-precision machined components,” 
APCS is committed to continuous development of organizational administration to keep abreast with the changing world 
and technological development in administration, production and human resources, but mainly in the production. APCS 
has applied modern sophisticated technology, including robots in its production process. In terms of a production line that 
requires manual operation, APCS has encouraged people training so that they may be skilled in high-precision component 
production to meet clients’ expectations and reduce bad pieces.  

As the Company’s industrial products have been categorized as automotive components, such internal factors as 
administration, production, people development can be controlled and directed. But such external factors as world 
economy, social and political situations and government policy are something the Company cannot control. If those 
external factors are changed, it will directly impact the Company’s revenues and costs of production. The level of impact 
depends on the changes of those external factors. 
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1.1  ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 

 
  
 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้ คือ "ผู้ช ำนำญกำรระดับโลก ในกำรผลิตชิ้นส่วนโลหะควำมเท่ียงตรงสูง"บริษทั
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงระบบการจดัการทั้งองคก์ร เพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งใน
ดา้นการบริหารจดัการ การผลิต และบุคลากร  ซ่ึงเนน้ในดา้นการผลิตสินคา้เป็นหลกั  โดยบริษทัไดน้ าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มา
ใชใ้นการผลิตรวมถึงพฒันาระบบป้อนช้ินงานอตัโนมติั (Robot) มาใชใ้นสายการผลิตเพ่ิมข้ึน ในบางกระบวนการผลิตท่ีตอ้ง
ใชบุ้คลากร บริษทัไดเ้นน้การพฒันาบุคลากร สนบัสนุนใหบุ้คลากรเหล่านั้นไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะความรู้เก่ียวกบัช้ินงานท่ี
ผลิต เพ่ือใหก้ารผลิตช้ินงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด และลดงานเสีย เป็นตน้ 
 
 เน่ืองจากบริษทัจดัเป็นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ประเภทช้ินส่วนยานยนต ์ ดงันั้นปัจจยัภายใน เช่น การบริหารงาน 
การผลิต การพฒันาคน เป็นปัจจยัท่ีบริษทัสามารถควบคุมและก าหนดทิศทางได ้แต่ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก 
สงัคม การเมือง และนโยบายของรัฐบาล เป็นปัจจยัท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ ดงันั้นหากปัจจยัภายนอกมีการเปล่ียนแปลง  
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได ้และตน้ทุนการผลิตของบริษทั ซ่ึงระดบัผลกระทบข้ึนอยูก่บัระดบัความเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัภายนอกดงักล่าว 
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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  เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิและโครงการในอนาคต 
กลุ่มบริษทัได้ขยายการลงทุนเขา้ไปสู่กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีจะช่วยสร้างรายได ้และผลกัดันให้กลุ่ม

บริษทัเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ขณะเดียวกนับริษทัยงัคงให้ความส าคญักบัการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมี
ความเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ดว้ยเช่นกนัเพ่ือสนบัสนุนต่อการเพ่ิมรายไดแ้ละพฒันายอด
รายไดใ้หส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยนืต่อไป 

 บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

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

2. บริษัทจะขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยงัอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำรำยได้จำก
อุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง รวมถึงกำรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจท่ีตอ้งกำรยำ้ยฐำนกำรผลิตมำในประเทศ ซ่ึง
พนัธมิตรทำงธุรกิจดงักล่ำวจะตอ้งมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจใกลเ้คียงหรือต่อเน่ืองกนักบัลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษทั เพ่ือก่อให้เกิด Synergy ในกำรผลิต และกำรเรียนรู้เทคนิคและกระบวนกำรผลิต โดยผลิตภณัฑ์
จะตอ้งมีรูปแบบและกำรผลิตท่ีซบัซอ้น เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องบริษทั  

3. บริษทัยอ่ยขยำยกำรประกอบธุรกิจไปในดำ้นกำรให้บริกำร กำรออกแบบให้ค ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำรให้บริกำร
งำนก่อสร้ำงโครงกำรและใหบ้ริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด อีกทั้งมีแผนกำร
ขยำยธุรกิจไปยงัโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี เพ่ือจ ำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมี หรือ
เพ่ือใชเ้พ่ือจ ำหน่ำยแก่ชุมชน 

4. บริษทัยอ่ยขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้ทำงเลือกใหม่ของพลงังำน โซลำร์ รูฟ คือระบบเปล่ียนพลงังำนแสงอำทิตยม์ำเป็น
พลงังำนไฟฟ้ำบนหลงัคำ เพ่ือช่วยสร้ำงรำยไดใ้หก้บัครอบครัว ช่วยเสริมก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ ช่วยกนัเปล่ียนโลกได ้

5. บริษทัยอ่ยจะเป็นหน่ึงในผูจ้ดัซ้ือจดัหำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีจ ำเป็นต่อโครงกำร โดยจดัซ้ือและจดัหำจำก
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ บริษทัจะเป็นผูด้  ำเนินกำรเจรจำต่อรองรำคำ เง่ือนไขกำร
สั่งซ้ือและกำรส่งมอบ ตรวจสอบคุณภำพและคุณสมบัติของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ี
ผูอ้อกแบบได้ระบุไว ้รวมทั้ งประสำนงำนให้มีกำรจัดส่งตำมท่ีก ำหนดกำรซ่ึงสอดคลอ้งกับแผนงำนรวมของ
โครงกำร 

6. บริษทัยอ่ยไดข้ยำยกำรลงทุนไปสู่ธุรกิจน ้ ำ เน่ืองจำกบริษทัไดเ้ลง็เห็นวำ่ธุรกิจน ้ ำเป็นธุรกิจแห่งอนำคต มีกำรขยำยตวั
สูง และมีคู่แข่งไม่มำก  โดยบริษทัยอ่ยจะท ำธุรกิจน ้ ำแบบครบวงจร คือ น ้ ำดิบ น ้ ำประปำ และน ้ ำเสีย โดยมีลกัษณะ
ของธุรกิจเป็นกำรท ำสมัปทำนกบัภำครัฐ หรือเอกชนท่ีน่ำเช่ือถือ เน่ืองดว้ยปัจจุบนั ภำครัฐตอ้งกำรกระตุน้เศรษฐกิจ
ดว้ยกำรลงทุน จึงเป็นช่องทำงท่ีกำรลงทุนโดยภำคเอกชน ในลกัษณะสมัปทำนจะมีกำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว อีกทั้งมี
กำรเปิด AEC ท ำใหช่้องทำงในกำรลงทุน ท่ีประเทศเพ่ือนบำ้น เช่น เมียรมำร์ ลำว และกมัพชูำ มีโอกำสมำกข้ึน 
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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  
 - None- 
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7. บริษทัย่อยจะขยำยแหล่งเก็บน ้ ำดิบตน้ทุนต ่ำ เพ่ือรองรับปัญหำควำมไม่แน่นอนของน ้ ำดิบท่ีไดรั้บจำกธรรมชำติ 
ควบคู่กบักำรรองรับกำรขยำยรำยไดจ้ำกกำรเติบโตของลูกคำ้  

1.3  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

- วนัท่ี 8 มกรำคม 2559 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 
53.33  โดยมีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 120,000,000 บำท 
 - วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560 บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที.จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั) ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
เป็น 150,000,000 บำท 

- วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560  ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือประกอบธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำย
วสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกปะเภท โดยมีทุน
จดทะเบียน 10,000,000 บำท  
          - วนัท่ี 5 กนัยำยน 2560  บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 320,000,000 บำท  
 - วนัท่ี 12 มกรำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 500,000,000 บำท 

- วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงตำมวตัถุประสงค์ของผู ้ว่ำจ้ำง โดยมีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 75,000,000 บำท (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมหัวข้อ                
กำรประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่ย) 

- วนัท่ี 30 สิงหำคม 2561  ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย  บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
ช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)  โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท  

1.4  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562) 

 
 

1.5  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 - 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 
Investment 

(%) 

Consolidate Financial Statement1 

2016 2017 2018 

Revenue % Revenue % Revenue % 

2.1 Manufactures high 
precision metal 
parts and 
components 

 

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

AsiaPrecisionTech Co., Ltd. 

 
100% 
100% 902.44 91.62 980.92 76.35 990.71 40.00 

2.2  Consulting and 
Construction (EPC) 

A2 Technology Co., Ltd 
A2teeravat joint venture  
Co., Ltd. 
APCS Technology Co., Ltd. 

100% 
100% 
100% 

59.04 6.00 303.82 23.65 1,450.40 58.56 

2.3  Production and 
distribution of  raw 
water 

Cholkij Sakol Co., Ltd. 53.33% 
23.45 2.38 - - 35.71 1.44 

   

984.93 100.00 1,284.74 100.00 2,476.82 100.00 

Note:  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.   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 
 โครงสร้ำงรำยได ้จ ำแนกตำมลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

          (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายได้ผลติภัณฑ์/ 
กลุ่มธุรกจิ 

ด าเนินการโดย 
สัดส่วน 
การลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงนิรวม1 

2559 2560 2561 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

2.1 กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วน
โลหะ  

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 2 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่เทค จ ำกดั 

 
100% 
100% 

902.44 91.62 980.92 76.35 990.71 40.00 

2.2 กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษำ
และก่อสร้ำง ( EPC ) 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ี จ  ำกดั 100% 

59.04 6.00 303.82 23.65 1,450.40 58.56 บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ำกดั 100% 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ำกดั 100% 

2.3 กลุ่มธุรกิจบริหำร
จดักำรน ้ำ 

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 53.33% 23.45 2.38 - - 35.71 1.44 

   
984.93 100.00 1,284.74 100.00 2,476.82 100.00 

 
หมำยเหตุ  :  1.. รำยไดร้ะหวำ่งกนัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ (ดูรำยละเอียดในหวัขอ้ 12 เร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั )  

       2. เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั 

กลุ่มธุรกจิของบริษัท ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562 

  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 6 บริษทั ดงัน้ี  
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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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  ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562  กลุ่มบริษทัไดมี้กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  คร้ังท่ี 1/2562  ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
เปล่ียนแปลงกำรด ำเนินธุรกิจจำกผลิตช้ินส่วนโลหะ  เป็นด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุน (Holding Company)  ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลง
กำรด ำเนินธุรกิจขำ้งตน้น้ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 ซ่ึงจะจดัในวนัท่ี 20 เมษำยน 2562 
ทั้งน้ีกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติักำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงผูถื้อหุน้  จะเป็นดงัน้ี 

 
 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกจิ ดงันี ้
1.    ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)  ท่ีท ำจำกโลหะ 

เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นตน้ โดยคุณสมบัติ ลกัษณะและรูปทรง ของช้ินงำนจะเป็นไปตำมกำร
ออกแบบของลูกค้ำ ปัจจุบันลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล  

2.    ประกอบธุรกิจก่อสร้ำงโครงกำรและใหบ้ริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด รวมถึง 
จ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุก
ประเภท ธุรกิจน ้ ำ รวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี เพ่ือจ ำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตร
เคมีหรือเพ่ือใช ้เพ่ือจ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และใหบ้ริกำร ออกแบบ ใหค้  ำปรึกษำดำ้น
วศิวกรรม กำรใหบ้ริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และใหบ้ริกำรดูแล บ ำรุงรักษำ 

3.    ธุรกิจดำ้นผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 
 
 

 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
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2.1 Manufacturing of metal parts 

Revenue by Product/ 

Manufacturing of metal parts 

Consolidate Financial Statement 1 

2559 2560 2561 

Revenue % 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 

 

902.44 100.00 980.92 100.00 990.71 100.00 

Note:  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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2.1.  กลุ่มผลติช้ินส่วนโลหะ  

รายได้ผลติภัณฑ์/ 
กลุ่มผลติช้ินส่วนโลหะ 

งบการเงนิรวม1 

2559 2560 2561 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1.   รถยนต ์ 538.75 59.70 569.74 58.08 568.07 57.34 

2.  รถจกัรยำนยนต ์ 106.42 11.79 111.35 11.35 122.15 12.33 

3. อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 186.20 20.63 214.47 21.86 167.56 16.91 

4.  กลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 49.58 5.50 42.53 4.34 84.32 8.51 

5.  ช้ินส่วนอ่ืนๆ 21.49 2.38 42.83 4.37 48.61 4.91 

 

902.44 100.00 980.92 100.00 990.71 100.00 

หมำยเหตุ  :  1. รำยไดร้ะหวำ่งกนัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ (ดูรำยละเอียดในหวัขอ้ 12 เร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั )  

 

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

  ทั้งน้ีช้ินส่วนท่ีผลิตใหแ้ก่ลูกคำ้แต่ละรำยจะมีรำยละเอียดปลีกยอ่ยท่ีแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ี
จะน ำไปใช้งำน ซ่ึงลักษณะของช้ินส่วนท่ีบริษัทผลิตมีลักษณะต่ำงกัน เช่น รูปร่ำง ขนำดมิติ ลักษณะของวตัถุดิบ 
คุณสมบติัเฉพำะของวตัถุดิบ ควำมเรียบผิว เป็นตน้ 

  ทั้งน้ีแมว้ำ่ช้ินส่วนของบริษทัสำมำรถน ำไปใชง้ำนไดใ้นอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ำรน ำไปใชง้ำนและกำรออกแบบช้ินงำนของลูกคำ้ แต่ปัจจุบนัลูกคำ้ของบริษทัส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ และอุตสำหกรรมกลอ้ง
ถ่ำยภำพดิจิตอล โดยผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีน ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของลูกคำ้ในแต่ละ
อุตสำหกรรม 

2.1.1   ช้ินส่วนยานยนต์ 
(ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงให้แก่ลูกคำ้ของบริษทัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต ์(Product Maker) ผูผ้ลิตและจดัหำอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier)โดยผูผ้ลิตและจดัหำอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 
จะน ำผลิตภณัฑ์ของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนของรถยนต์ ได้แก่ ช้ินส่วนในเคร่ืองยนต์ ระบบควบคุมกำร
ขบัเคล่ือน ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ปัดน ้ ำฝน และสตำร์ตเตอร์ เป็นตน้ ส่วนผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1ของรถจกัรยำนยนต์
จะน ำช้ินส่วนของบริษทัไปใชเ้ป็นช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละระบบคลชัท ์เป็นตน้ โดยลูกคำ้ของบริษทั ไดแ้ก่  บริษทั อีซูซุเอน็ยิน่
แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั ,  บริษทั วำลีโอสยำม เทอร์มอลซิสเต็มส์  , บริษทั ไทยซมัมิท มิทซูบะ อีเล็คทริคแมนูแฟ็ค
เจอร่ิง จ ำกดั , บริษทั เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั , บริษทั สยำมคูโบตำ้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั , บริษทั ไทรอมัพ ์
มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั , บริษทั ที.รำด ประเทศไทย จ ำกดั และ บริษทั เออห์ลินส์ เอเซีย จ ำกดั  เป็นตน้ 
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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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ตวัอย่างผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษทัเป็นส่วนประกอบ 
 

 

 

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)  การตลาดและภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ 
          ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

          ภำวะอุตสำหกรรมรถยนต์ในปี 2561 มีปริมำณกำรผลิตรถยนต์ประมำณ 2.17  ลำ้นคนั ปริมำณกำรขำย
รถยนตใ์นประเทศ มีจ ำนวน 1.04  ลำ้นคนั  ปริมำณยอดกำรส่งออกรถยนต ์มีจ ำนวน 1.14 ลำ้นคนั โดยแบ่งเป็น 

ปริมำณกำรผลิตรถยนตข์องปี 2561 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  จ ำนวน 0.18  ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 9  และ 
ปี 2561 เพ่ิมข้ึนจำกปี  2559 จ ำนวน 0.22 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ  11 

ปริมำณกำรขำยรถยนตใ์นประเทศปี 2561  เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 0.17 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 20  และ 
ปี 2561 เพ่ิมข้ึนจำกปี  2559  จ ำนวน 0.27 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 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 Vehicle Production Domestic Sales of Vehicles Export of Vehicles 

  

Quantity 

(Unit) 

Growth Rate 

(%) 

Quantity 

(Unit) 

Growth Rate 

(%) 

Quantity 

(Unit) 

Growth Rate 

(%) 

2014 1,880,007 -23 881,832 -34 1,128,102 0 

2015 1,913,002 2 799,632 -9 1,204,895 7 

2016 1,944,417 2 768,788 -4 1,188,515 -1 

2017 1,988,823 2 871,650 13 1,139,696 -4 

2018 2,167,694 9 1,041,739 20 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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 ปริมำณยอดกำรส่งออกรถยนตข์องปี 2561 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  จ ำนวน 0.0009  ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 0.08 และปี 
2561 ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 0.05 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 4 

 ภำพรวมอุตสำหกรรมรถยนต ์ในปี 2561 คำดวำ่ ปริมำณกำรผลิตขยำยตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยเป็นกำรขยำยตวัของตลำดในประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรลงทุนของภำครัฐและเอกชนรวมทั้งผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน อยำ่งไรก็ดี กำรส่งออกคำดวำ่จะมีกำรชะลอตวั     
 

 

ปี 
  

กำรผลิตรถยนต ์ ยอดขำยรถยนตใ์นประเทศ ยอดส่งออก 
ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
        (คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
      (คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

2557 1,880,007 -23 881,832 -34 1,128,102 0 
2558 1,913,002 2 799,632 -9 1,204,895 7 
2559 1,944,417 2 768,788 -4 1,188,515 -1 
2560 1,988,823 2 871,650 13 1,139,696 -4 
2561 2,167,694 9 1,041,739 20 1,140,640 0 
ท่ีมำ: สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 

  
 

 
 
 

 (ลำ้นคนั) 

2.5 
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0.9 

1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 

 -

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

 3.0

2556 2557 2558 2559 2560 2561

กำรผลิตรถยนต ์ปริมำณ (คนั) ยอด ำยรถยนต ์นประเทศ ปริมำณ (คนั) ยอดส่งออก ปริมำณ (คนั)
 

ท่ีมำ: สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถยนต์ 
ตำมขอ้มูลของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ของส ำนักงำนเศรษฐกิจ

อุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม ไดค้ำดกำรณ์วำ่ ประมำณกำรอุตสำหกรรมรถยนตใ์นปี 2562 จำกกำรคำดกำรณ์
ของส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม คำดวำ่ จะมีกำรผลิตรถยนตป์ระมำณ 2,200,000 คนั เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 4.76 โดยเป็นกำรจ ำหน่ำยในประเทศประมำณ 1,050,000 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.00 และเป็นกำรส่งออกประมำณ 
1,150,000 คนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.55   ซ่ึงส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ประมำณกำรอตัรำกำรขยำยตวัของดัชนีผลผลิต
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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.  

 

Year 

Motorcycle production Local sales of motorcycle Export of motorcycle 

Quantity 

(Unit) 

Growth Rate 

(%) 

Quantity 

(Unit) 

Growth Rate 

(%) 

Quantity 

(Unit) 

Growth Rate 

(%) 

2014 1,842,708 -17 1,701,535 -15 887,980 -5 

2015 1,807,325 -2 1,639,090 -4 939,980  6 

2016  1,820,358  1 1,738,231  6 924,917 -2 

2017 2,055,193 13 1,810,771 4 849,081     -8 

2018 2,063,076 0 1,788,323 -1 886,275      4 

Source: Thailand Automotive Institute  

 

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 คำดวำ่จะขยำยตวัในช่วงร้อยละ 2.0 – 3.0 โดยมีปัจจยับวกจำกควำมชดัเจนของกำรเลือกตั้ง ซ่ึงจะ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบันักลงทุนค่อนขำ้งมำก แรงขบัเคล่ือนจำกกำรลงทุนภำครัฐจำกควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทุนท่ี
ส ำคญัๆ รวมถึงกำรด ำเนินงำนภำยใตแ้ผนงำนพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (EEC) ท่ีโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนส ำคญัภำยใตแ้ผนงำนพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออกมีควำมคืบหนำ้มำกข้ึนตำมล ำดบั 

ภาวะอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ 
ภำวะอุตสำหกรรมรถจกัรยำนยนตใ์นปี 2561 มีปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนตป์ระมำณ 2.1 ลำ้นคนั ปริมำณ

กำรขำยรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศ มีจ ำนวน 1.8 ลำ้นคนั ปริมำณยอดกำรส่งออกรถจกัรยำนยนต ์มีจ ำนวน 0.9 ลำ้นคนั โดย
แบ่งเป็น 

ปริมำณกำรผลิตรถจกัรยำนยนต์ของปี 2561  เพิ่มจำกปี 2560 จ ำนวน 0.008 ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 0.004  
และปี 2561 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559  จ ำนวน 0.24 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 13.33  

ปริมำณกำรขำยรถจกัรยำนยนต์ในประเทศปี 2561  ลดลงจำกปี 2560  จ ำนวน 0.03 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ  1  
และ ปี 2561 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 จ ำนวน 0.05 ลำ้นคนั   คิดเป็นร้อยละ 3 

ปริมำณยอดกำรส่งออกรถจกัรยำนยนต์ปี 2561  เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  จ ำนวน 0.04  ลำ้นคนั คิดเป็นร้อยละ 4
และปี 2561 ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 0.04 ลำ้นคนั  คิดเป็นร้อยละ 4 

ภำพรวมในปี 2561 กำรผลิตรถจกัรยำนยนต์จะขยำยตวั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกควำม
ตอ้งกำรของตลำดในประเทศ อยำ่งไรก็ตำมตลำดส่งออกชะลอตวั 

 

ปี 
  

กำรผลิตรถจกัรยำนยนต ์ ยอดขำยรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศ ยอดส่งออกรถจกัรยำนยนต ์

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
(คนั) 

อตัรำกำรขยำยตวั 
(ร้อยละ) 

2557 1,842,708 -17 1,701,535 -15 887,980 -5 
2558 1,807,325 -2 1,639,090 -4 939,980 6 
2559 1,820,358 1 1,738,231 6 924,917 -2 
2560 2,055,193 13 1,810,771 4 849,081 -8 
2561 2,063,076 0 1,788,323 -1 886,275 4 

ท่ีมำ: สถำบนัยำนยนต ์(Thailand Automotive Institute) 
 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถจกัรยานยนต์ 

ตำมรำยงำนภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ได้คำดกำรณ์ 
อุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์ของปี 2562 คำดว่ำ กำรผลิตจะทรงตวั คิดเป็นปริมำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์ประมำณ 
2,000,000 คนั ทั้งน้ี จำกปริมำณกำรผลิตท่ีคำดกำรณ์ไวข้ำ้งตน้จะเป็นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ ประมำณร้อยละ 85-90 
และกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก ร้อยละ 10-15  

ภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนตจ์ดัเป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีรัฐบำลให้กำรสนบัสนุน เน่ืองจำกเป็น

อุตสำหกรรมท่ีมีบทบำทในกำรสนบัสนุนอุตสำหกรรมยำนยนตซ่ึ์งไทยเป็นฐำนกำรผลิตขนำดใหญ่ท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของโลก 
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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 

                  (Unit : Million Baht) 

 

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 

 

 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Engine 31,590 32,482 43,717 39,728 37,226 

 Spare parts 20,236 23,469 29,316 36,127 26,941 

O.E.M. Part 198,300 188,761 184,481 198,242 215,680 

Others 1,643 1,177 802 480 633 

Total 251,769 245,889 258,316 274,577 280,480 

Growth Rate (%) 6 -2 5 6 2 
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และมีควำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในส่วนท่ีก่อให้เกิดกำรจำ้งงำนเป็นจ ำนวนมำก และก่อให้เกิดกำร
เช่ือมโยงกบัอุตสำหกรรมเก่ียวเน่ืองต่ำงๆ 

ในภำคอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต ์ลกัษณะกำรแข่งขนัจะไม่ใช่ Head-on Competition แต่เป็นอุตสำหกรรม
ท่ีมีกำรกระจำยตวัมำก โดยส่วนใหญ่แลว้แต่ละบริษทัจะมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น และตำมปกติแลว้ลูกคำ้จะมีขนำดใหญ่กวำ่
ผูป้ระกอบกำรมำก ท ำให้ลูกคำ้เลือกใช้ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยส ำหรับช้ินส่วนแต่ละอย่ำง และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
ผูป้ระกอบกำรและลูกคำ้โดยปกติจะเป็นไปในรูปของกำรพยำยำมพฒันำ Supplier เพ่ือให้สำมำรถส่งช้ินส่วนให้แก่ลูกคำ้รำย
นั้นๆ ไดใ้นระยะยำวเน่ืองจำกกำรพฒันำ Supplier แต่ละรำยให้มีคุณภำพตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองง่ำย 
และหำกช้ินส่วนใดช้ินส่วนหน่ึงมีปัญหำเกิดข้ึน จะมีผลกระทบต่อลูกคำ้รำยนั้นท ำใหไ้ม่สำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกในอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต ์เม่ือมีกำรพฒันำ Supplier ข้ึนมำแลว้จะมีกำรดูแล Supplier 
ให้เติบโตไปพร้อมกบัลูกคำ้รำยนั้นๆ ในส่วนของบริษทันั้น มีลกัษณะเด่นเพ่ิมเติม คือไม่ไดมุ่้งเน้นเฉพำะผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
เฉพำะอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง หำกแต่ผลิตช้ินส่วนท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงโดยเฉพำะ ท ำให้บริษัทมีลูกคำ้อยู่ใน
หลำกหลำยอุตสำหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพำะสำยท่ีเด่นชดั 

ปี 2561  อุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์ มีทิศทำงกำรเติบโตข้ึน โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกช้ินส่วนยำนยนต ์
จ ำนวน 280,480 ลำ้นบำท แบ่งเป็นกำรส่งออกช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์จ ำนวน 37,226 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 13 ช้ินส่วนอะไหล่ 
จ ำนวน 26,941 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 10  ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 215,680  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 77 และช้ินส่วนอ่ืน 
จ ำนวน 633 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0 โดยขอ้มูลของศูนยเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำนักงำนปลดักระทรวง
พำณิชย์ รำยงำน ช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์มีตลำดส่งออกท่ีส ำคัญ คือ ญ่ีปุ่น มำเลเซีย และอินโดนีเซีย และช้ินส่วน
รถจกัรยำนยนตมี์ตลำดส่งออกท่ีส ำคญั คือ กมัพชูำ อินโดนีเซีย และเวยีดนำม  

มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ 
                  (หน่วย : ล้านบาท) 

 

ท่ีมำ: สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนตไ์ทย  กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันช้ินส่วนยานยนต์ 
ปี 2562 โดยภำพรวมอุตสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต์ในส่วนท่ีผลิตให้กับโรงงำนประกอบรถยนต์ น่ำจะมี

แนวโน้มท่ีปรับตวัดีข้ึน อนัเน่ืองมำจำกนโยบำยภำครัฐบำลท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบกำรเน้นกำรเป็นฐำนกำร
ผลิตและส่งออกยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์ท่ีย ัง่ยืน  อีกทั้งช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ และช้ินส่วนอะไหล่ยำนยนต์ ยงัคงเป็นท่ี
ตอ้งกำรของตลำดส่งออกหลำยประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย และกมัพชูำ เน่ืองจำกประเทศไทยมีศกัยภำพกำรผลิต
ท่ีไดคุ้ณภำพทดัเทียมกบัตลำดภูมิภำคอำเซียน ทั้งน้ีในภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตข์องบริษทัมี
ผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบัสภำวะอุตสำหกรรมยำนยนตโ์ดยภำพรวมของประเทศ   

หน่วย: ล้านบาท 2557 2558 2559 2560 2561 
เคร่ืองยนต ์ 31,590 32,482 43,717 39,728 37,226 
ช้ินส่วนอะไหล่ 20,236 23,469 29,316 36,127 26,941 
ช้ินส่วนประกอบและอุปกรณ์ 198,300 188,761 184,481 198,242 215,680 
ช้ินส่วนอ่ืนๆ 1,643 1,177 802 480 633 
รวม 251,769 245,889 258,316 274,577 280,480 
อตัรำกำรขยำยตวั (%) 6 -2 5 6 2 
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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. 

 

  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Compressor Industry Production (Unit : Million) 11.8 11.0 10.4 9.5 8.8 

Growth Rate (%) -1 -6 -6 -9 -8 

Local Sales of Compressor Industry (Unit : Million) 5.9 5.8 5.7 5.1 4.5 

Growth Rate (%) -2 -2 -3 -10 -12 

  Source: The Office of Industrial Economics 

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  กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น 
   (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

       บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนใหแ้ก่ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำม
เยน็ (Product Maker) โดยตรง ซ่ึงลูกคำ้ของบริษทั ไดแ้ก่ บจ. อิเมอร์สัน อิเลคทริค (ประเทศไทย) , บจ. อิเมอร์สัน ไคลเมท 
เทคโนโลย ี เป็นตน้ 

ตวัอย่าง ผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็น
ส่วนประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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)   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์  
  ปริมำณกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ของปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 0.7 ลำ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 7.37 และปี 
2561 ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 1.6 ลำ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 15.38 
   ปริมำณกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศของปี 2561 ลดลงจำกปี 2560  จ ำนวน 0.6 ลำ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 11.76 
และปี 2561  ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 1.2 ลำ้นเคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 21.05 

        2557        2558 2559 2560 2561 
ปริมำณกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ (ลำ้นเคร่ือง) 11.8 11.0 10.4 9.5 8.8 
อตัรำกำรขยำยตวั (ร้อยละ) -1 -6 -6 -9 -8 
ปริมำณจ ำหน่ำยภำยในประเทศ (ลำ้นเคร่ือง) 5.9 5.8 5.7 5.1 4.5 
อตัรำกำรขยำยตวั (ร้อยละ) -2 -2 -3 -10 -12 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) 
 

             แนวโนม้ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนั 
 ในปี 2561 ภำพรวมอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริมำณกำรจ ำหน่ำยกำรผลิตคอมเพรสเซอร์ปรับตวัลดลง 
เน่ืองจำกกำรส่งออกไปยงัสหภำพยโุรป สหรัฐอเมริกำ จีน ญ่ีปุ่น และอำเซียนลดลง  อยำ่งไรก็ตำมรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ขีด
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ไดค้ำดกำรณ์ดำ้นกำรส่งออกในอุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศ 
และเคร่ืองท ำควำมเยน็ ประเทศไทยยงัมีโอกำสในกำรกำ้วสู่ควำมเป็นผูน้ ำแห่งศูนยก์ลำงอุตสำหกรรมกำรผลิต และกำร
ส่งออกเคร่ืองปรับอำกำศ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ จำกปัจจุบนัมีมูลค่ำทำงกำรคำ้กำรลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และอำเซียน
เป็นคู่คำ้อนัดบัหน่ึงของไทย กำรมีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะช่วยในมำตรกำรกำรลดและยกเลิกภำษีในดำ้นสินคำ้ 
กำรบริหำร ตลอดจนสิทธิพิเศษดำ้นกำรลงทุนแก่กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน  
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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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  ทั้งน้ีในภำพรวมของบริษทั อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ และเคร่ืองท ำควำมเย็น มีผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน      
อนัเน่ืองมำจำกกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมีเครือข่ำยอยูท่ัว่โลกมียอดสั่งซ้ือช้ินส่วนโลหะซ่ึงเป็นส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์
อยำ่งต่อเน่ือง บริษทัสำมำรถสนองควำมตอ้งกำรไดท้นัต่อเวลำและมีคุณภำพจึงท ำให้ยงัคงสำมำรถรักษำระดบัยอดขำยให้
เพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

2.1.3  กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดจิติอล 
 (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

          บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนให้แก่ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล (Product Maker) โดยตรง และ
ช้ินส่วนท่ีบริษทัจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ ช้ินส่วนในชุดซูมของกลอ้งถ่ำยภำพ โดยลูกคำ้ของบริษทั ไดแ้ก่ บจ. นิคอน (ประเทศไทย) 
บจ.นิเด็ด โคปอล (ประเทศไทย) บจ.เอนท ์(ประเทศไทย) 

ตวัอย่างผลติภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิติอลทีใ่ช้ช้ินส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ 
 
 
 
 

 

 

A5056 
Extrude, Cold Forge, Cast 
Round : 50-100 mm 
Turn, Drill, Cam Mill, Anodize 
Tolerance   : +/- 0.005 mm 
Roundness : 0.010 mm max 
Roughness : 0.15 Ra 

         (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดจิติอลในประเทศไทย 
ปี 2561 ภำวะอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอลมีอตัรำกำรเติบโตท่ีทรงตวั เน่ืองจำกบริษทัผูผ้ลิตสมำร์ทโฟน

ไดเ้พ่ิมเทคโนโลยกีำรถ่ำยภำพในสมำร์ทโฟนให้ถ่ำยรูปไดค้มชดัข้ึน และไดพ้ฒันำกำรถ่ำยภำพในสมำร์ทโฟนอยำ่งต่อเน่ือง 
ปัจจุบนัสมำร์ทโฟนบำงรุ่นสำมำรถถ่ำยรูปไดมี้คุณภำพเดียวกนักบักลอ้งคอมแพค ซ่ึงท ำให้ผูบ้ริโภคหันไปใชส้มำร์ทโฟน 
มำกข้ึน จนส่งผลกระทบต่อตลำดกลอ้งถ่ำยรูปดิจิตอล  

โดยกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี 
  กลอ้งคอมแพค หมำยถึงกลอ้งขนำดเลก็เหมำะส ำหรับพกพำและใชง้ำนง่ำย กลอ้งประเภทน้ีเป็นผลิตภณัฑ์

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

เปล่ียนเลนส์ เหมำะส ำหรับผูใ้ชก้ลอ้งมืออำชีพและเน่ืองจำกกลอ้งชนิดน้ีมีรำคำค่อนขำ้งสูง จึงท ำให้ฐำนลูกคำ้เล็กกวำ่กลอ้ง
แบบคอมแพค 

  กลอ้ง Mirror less หมำยถึงกลอ้งคอมแพคท่ีสำมำรถเปล่ียนเลนส์ได ้มีคุณภำพใกลเ้คียงกบักลอ้ง DSLR  
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Quantity Production of Digital Still Cameras 

    Source: Camera & Imaging Products Association 

Industrial prospects and competition  

 In 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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ปริมาณการผลติกล้องถ่ายภาพในตลาดโลก 

         ท่ีมำ: Camera & Imaging Products Association 
 

         แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ปี 2562 บริษทัคำดว่ำอุตสำหกรรมกลอ้งดิจิตอลน่ำจะมีแนวโน้มในอนำคตอำจจะไม่เติบโตมำกนัก เน่ืองจำก

ผูบ้ริโภคทัว่ไปหันไปนิยมถ่ำยรูปจำกสมำร์ทโฟนแทนกำรใชก้ลอ้งดิจิตอลถ่ำยรูป แต่อย่ำงไรก็ตำมยงัมีผูบ้ริโภคบำงกลุ่ม        
ท่ีนิยมใชก้ลอ้งถ่ำยภำพอยู ่ซ่ึงเป็นกลุ่มกลอ้งถ่ำยภำพท่ีมีประสิทธิภำพสูง และมีรำคำแพง 

ในส่วนต่อไปน้ีเป็นกำรอธิบำยถึงภำพรวมของธุรกิจซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์เก่ียวกบันโยบำยและ
ลกัษณะกำรตลำดของผลิตภณัฑท่ี์ส ำคญั กำรจดัหำผลิตภณัฑ ์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
และงำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ดงัต่อไปน้ี 

 (ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ทีส่ าคญั 

  กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging) 
ท่ีไดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้ในดำ้นคุณภำพของช้ินงำนและคุณภำพของกำรให้บริกำร  โดยบริษทัให้ควำมส ำคญัและ
ใส่ใจในกำรผลิตตั้งแต่กำรจดัหำวตัถุดิบ, กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต,  กำรควบคุมกำรผลิต รวมไปถึงกำรตรวจสอบ
คุณภำพและควำมเรียบร้อยของช้ินส่วน และกำรส่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ไดต้รงเวลำ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต
ตรงตำมควำมตอ้งกำรและกำรออกแบบของลูกคำ้  

ทั้งน้ีผูผ้ลิตท่ีน ำช้ินส่วนของบริษทัไปเป็นส่วนประกอบมีทั้งผูผ้ลิตสินคำ้ (Product Maker) และผูผ้ลิตและ
จดัหำอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกลยทุธ์ท่ีบริษทัใชใ้นกำรแข่งขนั เป็น
ดงัน้ี 

(1) คุณภำพของช้ินส่วน   บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมคุณภำพของช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิต เพ่ือให้
ช้ินส่วนดงักล่ำวมีคุณสมบติัตรงตำมควำมตอ้งกำรและกำรออกแบบของลูกคำ้ โดยบริษทัจะจดัหำวตัถุดิบท่ีมี
คุณสมบติัตรงตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนด, ออกแบบกระบวนกำรผลิตบนคอมพิวเตอร์, กำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรผลิต
ในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงกำรตรวจสอบคุณภำพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ โดยบริษทัจดัให้มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพของช้ินส่วนท่ีผลิตเสร็จแลว้ 2 ระดบั 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) กำรตรวจสอบขั้นสุดทำ้ยก่อนส่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้   ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ช้ินส่วนท่ีบริษทัผลิตและส่งมอบใหแ้ก่
ลูกคำ้มีคุณสมบติัตรงตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนดและออกแบบ 

(2) ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน   บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรควบคุมและจดัส่งช้ินส่วนให้แก่
ลูกคำ้ไดต้รงตำมเวลำและสำมำรถส่งมอบงำนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้กระบวนกำรผลิตของลูกคำ้เป็นไปอยำ่ง
ต่อเน่ือง และเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำงำนของบริษทั 

(3) ควำมมัน่คงในกำรผลิต บริษทัสำมำรถผลิตและจดัหำช้ินส่วนไดต้รงตำมรูปแบบควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ และในปริมำณท่ีก ำหนดอนัส่งผลให้ลูกคำ้สำมำรถบริหำรกระบวนกำรผลิตเพ่ือขจดัควำมสูญเปล่ำของ
ปัจจยักำรผลิตต่ำงๆ ใหถู้กน ำมำใชแ้บบทนัเวลำพอดี (Just-in-time)  

(4) ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมหรือขยำยก ำลงักำรผลิต บริษทัสำมำรถเพ่ิมหรือขยำยก ำลงักำรผลิตช้ินส่วน
เพ่ือรองรับกำรเติบโตและกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของลูกคำ้โดยสำมำรถผลิตช้ินส่วนไดใ้นปริมำณท่ีเพ่ิมข้ึนหำกมี
ควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้ 

(5) กำรขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินงำน   บริษทัไดเ้พ่ิมสำยกำรผลิตท่ีมีควำมต่อเน่ืองซ่ึงเป็นกระบวนกำร
ต่อเน่ืองจำกสำยกำรผลิตหลกัของบริษทัเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผลิตภณัฑ ์เช่น กำรชุบเคลือบผิวซ่ึงเร่ิมใชง้ำนคร้ัง
แรกใน ไตรมำสท่ี 2 ปี 2554 เป็นตน้ 

ในอดีตบริษทัตอ้งวำ่จำ้งบุคคลภำยนอกในกำรท ำกระบวนกำรดงักล่ำว ซ่ึงท ำให้มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง
และประสำนงำน ค่ำใชจ่้ำยกำรวำ่จำ้งบุคคลภำยนอก รวมถึงค่ำใชจ่้ำยบุคลำกรในกำรตรวจสอบคุณภำพ นอกจำกน้ี
กำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกยงัท ำให้บริษทัใชเ้วลำในกำรผลิตช้ินงำนยำวนำนข้ึน เน่ืองจำกมีระยะเวลำในกำรขนส่ง
ช้ินงำนไป-กลบั และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของบุคคลภำยนอก ซ่ึงอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษทั 

กำรท่ีบริษทัขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมกระบวนกำรดังกล่ำวจะท ำให้สำมำรถ
บริหำรตน้ทุนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และระยะเวลำในกำรผลิตไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(6) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำรจัดกำรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพ  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตและกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนอยำ่งต่อเน่ือง โดยในเบ้ืองตน้บริษทัไดเ้ร่ิมน ำระบบ TOYOTA 
Production System (TPS) มำประยกุต์ใชใ้นปี 2551 รวมถึงกำรน ำกระบวนกำรข้ึนรูปแบบเยน็ (Cold Forging) 
และกระบวนกำรชุบโลหะ (Anodizing) มำใชใ้นกระบวนกำรผลิตของบริษทั นอกจำกน้ีบริษทัมีเป้ำหมำยท่ีจะ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของแรงงำน (labor productivity) โดยกำรน ำระบบป้อนช้ินงำนอัตโนมัติ
(automation process) มำประยกุตใ์ชใ้นสำยกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชเ้คร่ืองจกัร ช่วยให้ผลผลิตและ
คุณภำพสูงข้ึน รวมทั้งเป็นโอกำสใหพ้นกังำนไดพ้ฒันำควำมสำมำรถเพ่ือท ำงำนท่ีใชท้กัษะสูงข้ึน 

(7) ควำมรับผิดชอบและควำมสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคำ้ 
   ควำมสำมำรถในกำรปรับเพ่ิมก ำลงักำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในบำงกรณี

ลูกค้ำอำจมีควำมต้องกำรช้ินส่วนของบริษัทเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลำหน่ึงอย่ำงกะทันหัน บริษัทก็มี
ควำมสำมำรถท่ีจะปรับเปล่ียนสำยกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได้
ภำยในระยะเวลำอนัสั้น เพ่ือใหก้ำรผลิตและกำรท ำงำนของลูกคำ้สำมำรถด ำเนินไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

   กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ระยะยำวกบัลูกคำ้  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะรักษำควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ใน
ระยะยำว โดยกำรจดัเตรียมและรักษำก ำลงักำรผลิตสนบัสนุนงำนของลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ืองจนกวำ่จะหมดรุ่น 
รวมถึงขยำยก ำลงักำรผลิตและเพ่ิมกระบวนกำรใหม่ๆ เพ่ือใหบ้ริกำรครบวงจร 
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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 Current Clients 

1. Automotive industry Automobile and motorcycle manufacturers, component producers for 

engines, driving control, air-conditioners, rain wiper motors, and starters, 

engine and clutch components for motorcycles, etc. 

2. Compressor for air-conditioners  

and chillers 

Compressor manufacturers for air-conditioners and chillers. 

3. Digital camera industry Digital camera manufacturers. 

4. Other industries Manufacturers of printers, printer shafts, medical tools and hydraulic 

machinery. 
   

• Distribution channels 

 APCS distributes most parts to the 1st Tier Suppliers and product makers both local and overseas. In 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 

 Separate Financial Statement Consolidated Financial Statement 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 Value 

(Million 

Baht) 

% 

Value 

(Million 

Baht) 

% 

Value 

(Million 

Baht) 

% 

Value 

(Million 

Baht) 

% 

Value 

(Million 

Baht) 

% 

Value 

(Million 

Baht) 

% 

Local 667.63 73.98 726.26 74.04 747.56 75.46 750.12 76.16 726.26 74.04 747.56 75.46 

Overseas 234.81 26.02 254.66 25.96 243.15 24.54 234.81 23.84 254.66 25.96 243.15 24.54 

Total sale 902.44 100.00 980.92 100.00 990.71 100.00 984.93 100.00 980.92 100.00 990.71 100.00 
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   กำรรักษำควำมลบัของลูกคำ้  บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรรักษำควำมลบัของลูกคำ้ โดยบริษทัจะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรน ำขอ้มูลทำงดำ้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วนท่ีลูกคำ้วำ่จำ้งบริษทัผลิต หรือขอ้มูล
อ่ืนใดท่ีเป็นควำมลบักำรคำ้ของลูกคำ้ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำร
ท ำธุรกิจของบริษทั น ำมำเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหรือน ำขอ้มูลดงักล่ำวไปหำประโยชน์เพ่ือกำรส่วนตวั 

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

  บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูงซ่ึงมีผลิตภณัฑ์หลำยประเภทโดยสำมำรถ
น ำไปใชง้ำนไดใ้นอุตสำหกรรมหลำยประเภท และหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ำรน ำไปใชง้ำนของลูกคำ้ โดย
ปัจจุบนัลูกคำ้ของบริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็ และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 

ตวัอยำ่งกลุ่มลูกคำ้ของบริษทั 

 ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท 
1. อุตสำหกรรมยำนยนต ์ ผูผ้ลิตรถยนต์ ผูผ้ลิตรถจกัรยำนยนต์ ผูผ้ลิตช้ินส่วนในเคร่ืองยนต ์

ระบบควบคุมกำรขบัเคล่ือน ระบบปรับอำกำศ ระบบมอเตอร์ปัด
น ้ ำฝน และสตำร์ตเตอร์ ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์และระบบคลชัท์ใน
รถจกัรยำนยนต ์เป็นตน้ 

2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำ
ควำมเยน็ 

ผูผ้ลิตคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

3. อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล ผูผ้ลิตกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 
4. อุตสำหกรรมอ่ืน ผูผ้ลิตเคร่ืองพิมพ์ และผูผ้ลิตแกนเคร่ืองพิมพ ์ผูผ้ลิตอุปกรณ์ทำง

กำรแพทย ์เคร่ืองจกัรไฮโดรลิค 
 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

  บริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนส่วนใหญ่ใหแ้ก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) และผูผ้ลิตสินคำ้ (Product 
Maker) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในปี 2561 บริษทัจ ำหน่ำยช้ินส่วนให้แก่ลูกคำ้ในประเทศในสัดส่วนประมำณร้อยละ 
75.46 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยทั้งหมด และจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ต่ำงประเทศในสัดส่วนประมำณร้อยละ 24.54 ของรำยไดจ้ำก
กำรขำยทั้งหมด รำยละเอียดดงัน้ี 

โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัแยกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
 มูลค่า 

(ลำ้นบำท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ลำ้นบำท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ลำ้นบำท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ลำ้นบำท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ลำ้นบำท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ลำ้นบำท) 
ร้อยละ 

ขำยลูกคำ้ในประเทศ 667.63 73.98 726.26 74.04 747.56 75.46 750.12 76.16 726.26 74.04 747.56 75.46 
ขำยลูกคำ้ต่ำงประเทศ 234.81 26.02 254.66 25.96 243.15 24.54 234.81 23.84 254.66 25.96 243.15 24.54 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 902.44 100.00 980.92 100.00 990.71 100.00 984.93 100.00 980.92 100.00 990.71 100.00 
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 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  3 2industrial air 

conditioning compressor and refrigeration average of 35.43  3 2, and industrial digital cameras average percent. the industry 

average was 31.18  32percent, 41.49 32), the Company will take into account the best interests of the Company. 
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 บริษทัไดข้ำยสินคำ้ไปยงัประเทศต่ำงๆ มีทั้ง จีน  บรำซิล  เบลเยี่ยม  โปแลนด์ สหรัฐอเมริกำ  อำร์เจนตินำ  อิตำลี  
ไอร์แลนด ์ฝร่ังเศส  อินเดีย  เป็นตน้  

 นโยบายการก าหนดราคา 
  บริษทัมีนโยบำยก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนจำกรำคำตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรำก ำไร (Cost plus 

pricing) โดยบริษทัและลูกคำ้จะเจรจำก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะร่วมกนัก่อนเร่ิมกระบวนกำรผลิต 
  เน่ืองจำกตน้ทุนส่วนใหญ่ของช้ินส่วนของบริษทัมำจำกรำคำวตัถุดิบ เช่น เหลก็ สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นตน้ 

ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่ำวเป็นสินคำ้ท่ีมีลกัษณะเป็น commodity goods รำคำของวตัถุดิบดงักล่ำวจึงถูกก ำหนดโดยอุปสงค์และ
อุปทำนของวตัถุดิบแต่ละประเภทในตลำดโลกท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ ดงันั้นบริษทัจึงมีควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวน
ของรำคำวตัถุดิบดงักล่ำว 

  อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติในอุตสำหกรรมแลว้ ในกรณีท่ีรำคำวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมำก บริษทัจะ
ด ำเนินกำรเจรจำกบัลูกคำ้เพ่ือขอปรับรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนของบริษทัเพ่ือรักษำอตัรำก ำไรขั้นตน้ (profit margin) ของบริษทั
ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้กล่ำวคือ หำกรำคำตลำดของวตัถุดิบมีกำรเปล่ียนแปลงเกินกวำ่ร้อยละ 10 จำกรำคำท่ีระบุไวใ้น
สัญญำ บริษทัจะมีกำรเจรจำต่อรองกบัลูกคำ้เพ่ือท ำกำรปรับเปล่ียนรำคำขำยให้สอดคลอ้งกบัรำคำตน้ทุนวตัถุดิบท่ีแทจ้ริง 
ในทำงตรงขำ้มหำกรำคำวตัถุดิบปรับตวัลดลง ลูกคำ้ก็จะขอเจรจำกบับริษทัเพ่ือขอปรับลดรำคำจ ำหน่ำยช้ินส่วนเช่นกนั ทั้งน้ี 
สดัส่วนรำคำท่ีปรับข้ึนหรือลงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีกำรก ำหนดตำยตวั แต่จะข้ึนอยูก่บัผลกำรเจรจำในแต่ละคร้ังซ่ึงโดยปกติจะ
มีกำรรับภำระตน้ทุนร่วมกนั โดยลูกคำ้จะรับภำระเป็นส่วนใหญ่ อยำ่งไรก็ตำมในกำรเจรจำดงักล่ำวจะมีควำมล่ำชำ้ (lag time) 
เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยูภ่ำยใตค้วำมรับผิดชอบของบริษทั บริษทัจึงยงัคงมีควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของ
วตัถุดิบอยูใ่นทำงตรงกนัขำ้มหำกวตัถุดิบมีรำคำลดลง ลูกคำ้ก็จะขอเจรจำกบับริษทัเพ่ือขอปรับลดรำคำจ ำหน่ำยเช่นเดียวกนั 
จึงอำจท ำใหบ้ริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกระดบัปกติในช่วงระยะเวลำหน่ึง 

  ทั้ งน้ีบริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยให้แก่ลูกค้ำท่ีมีพ้ืนฐำนกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกัน     
(Arm’s Length) และอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค ำนึงถึงควำมสมัพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจำกควำมสมัพนัธ์ทำงกำรคำ้ปกติ  แมว้ำ่
สินคำ้ท่ีลูกคำ้   แต่ละรำยสั่งผลิตจะมีขนำด  รูปร่ำง ขั้นตอนกำรผลิตและประเภทของวตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่ำงกนั  แต่บริษทัมี
นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำบนพ้ืนฐำนเดียวกนัคือจะก ำหนดรำคำขำยโดยพิจำรณำจำกตน้ทุนของช้ินโลหะบวกอตัรำก ำไร   
(Cost Plus Pricing)   ซ่ึงบริษทัใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยเป็นมำตรฐำนเดียวกนัและเป็นเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ  ทั้งน้ี
อตัรำก ำไรและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ของลูกคำ้แต่ละรำย อำจแตกต่ำงกนัไดข้ึ้นอยูก่บัสภำวะกำรแข่งขนัของแต่ละอุตสำหกรรม
และปริมำณกำรสัง่ซ้ือ (ทั้งน้ีอตัรำก ำไรขั้นตน้ของบริษทัในปี 2561ของลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตเ์ฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 
19.77 กลุ่มอุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็เฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 35.43  และกลุ่มอุตสำหกรรม
กลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอลเฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 31.18 กลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนเฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 41.49โดยบริษทัจะค ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 
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• Certificates and International Standards 

 APCS is committed to development of production and management efficiency to raise the standards of APCS 

factories to the level acceptable by clients. To date, APCS has received the following international standard certificates: 

 Standards Period Certified Certification  

1. ISO 9001: 2015 

 

Jun 12, 2018 to  

Jun 12 2021 

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) 

2. IATF 16949:2016 

 

Jun 12, 2018 to  

Jun 11, 2021 

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 

3. ISO 14001: 2015 

 

Jun 02, 2018 to   

Jun 02, 2021 

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 

4. AS9100 Rev. D / 

ISO 9001 :2015 

 

Aug 15, 2018 to  

Aug 14, 2021 

The manufacture of machined components for aircraft 
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 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

  บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรจดักำรเพ่ือให้เป็นโรงงำนท่ีมีมำตรฐำนเป็นท่ี
ยอมรับของลูกคำ้ โดยบริษทัไดรั้บประกำศนียบตัรท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

 

 มาตรฐาน ระยะเวลาทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

รายละเอยีด 

1. ISO 9001: 2015 

 
 

12 มิ.ย. 61 – 12 มิ.ย. 64 มำตรฐำน ISO 9001: 2015 เป็นมำตรฐำนท่ีองค์กรระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน (International Standardization and 
Organization) ก ำหนดข้ึนโดยมุ่งส่งเสริมให้มีแนวทำงกำรจดักำร
และกำรบริหำรงำนดำ้นคุณภำพองคก์รอยำ่งเป็นระบบ โดยบริษทั
ไดรั้บมำตรฐำนดงักล่ำวทั้งองคก์ร  
Scope Certification : Manufacture of precision parts (for 
automotive, office automation, electronic, electrical appliance 
and industrial machine) 

2. IATF 16949:2016 

 

12 มิ.ย. 61 – 11 มิ.ย. 64 มำตรฐำน IATF 16949:2016 จัดท ำ ข้ึนโดยใช้ พ้ืนฐำนของ
ขอ้ก ำหนดของ ISO 9001:2015 โดยไดเ้พ่ิมเติมขอ้ก ำหนดเฉพำะ
ส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนตต์ำมมำตรฐำน  IATF 16949 ซ่ึงเป็น
มำตรฐำนขอ้ก ำหนดเฉพำะทำงเทคนิค (Technical Specification: 
TS) ท่ี เป็นแนวทำงข้อก ำหนดระบบกำรบริหำรคุณภำพของ
อุตสำหกรรมยำนยนตท์ัว่โลก โดยบริษทัไดรั้บมำตรฐำนดงักล่ำว
ทั้งองคก์ร(มำตรฐำน IATF16949 เปล่ียนช่ือจำก ISO/TS16949) 
Scope Certification : Manufacturing of precision parts 

3. ISO 14001: 2015 

 
 

2 มิ.ย. 61 – 2 มิ.ย. 64 มำตรฐำน ISO 14001:2015 เป็นมำตรฐำนท่ีองค์กรระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน (International Standardization and 
Organization) ก ำหนดข้ึนโดยมุ่งส่งเสริมให้มีแนวทำงกำรจดักำร
และกำรปฏิบัติกำรด้ำนส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัได้รับมำตรฐำน
ดงักล่ำวทั้งองคก์ร 
Scope Certification : Manufacture of precision parts for 
automotive, office automation, electronic, electrical appliance 
and industrial machine 

4. AS9100 Rev. D / 
ISO 9001 :2015 

 

15 ส.ค. 61 – 14 ส.ค. 64 
 

The manufacture of machined components for aircraft 
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• Rights and privileges from the Board of Investment 

 APCS has received investment incentives in terms of tax privileges in accordance with the Board of Investment 

Act of 1977. Contents of the investment promotion are as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 On February 25, 2019 P2 Precision Co., Ltd. changed its company name to Asia Precision A.T. Co., Ltd. 

2 Transferred from APCS 

 

 

 

 

 

 APCS Asia Precision A.T.1) 

Investment Promotion No. 1257(2)/2554 60-1247-0-001-22) 

Commencement of Rights 1 Jul 2011 Not started to used yet 

Expiry of investment incentives 30 Jun 2018 Not started to used yet 

Production quantity (pieces/year) or 

maximal weight (tons/year) entitled to 

tax exemption 

76,567,170 pieces  

(about 15,530 tons) 

50,000,000 pieces 

(about 10,000 tons) 

Rights and privileges   

1. Exemption of corporate income tax 

for net income from promotional 

privileges. 

Exempt for 7 years  Exempt for 7 years 

but not more than 

Bt490 m 

2. 5% of additional export income 

from previous year deducted from 

taxable income, 

Not entitled to Not entitled to 

3. Exemption or reduction of import 

duty on machinery as approved by 

the board. 

Exempt Exempt for 1 years, 

to November 

22,2019 

4. Exemption of import duty on raw 

materials and significant supplies 

used in export production for a 

period of one year from the first 

import date. 

Exempt for 1 year Exempt for 1 year 

 

 

 

5.  Withholding tax for dividend to 

shareholders exempt. 

Exempt Exempt 
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 สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีไ่ด้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทำงดำ้นภำษีอำกรจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 
พ.ศ.2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

1 )  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 
2 ) รับโอนจำก บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ที. 1)  

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน 1257(2)/2554 60-1247-0-001-2 2) 

วนัที่เร่ิมใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 ก.ค. 2554 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้
วนัครบอายุของบัตรส่งเสริมการลงทุน 30 มิ.ย. 2561 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

ปริมาณการผลติ (ช้ินต่อปี) หรือน า้หนักสูงสุด  
(ตันต่อปี) ที่ได้รับยกเว้นภาษ ี 

76,567,170 ช้ิน(ประมำณ 
15,530 ตนั) 

50,000,000 ช้ิน 
(ประมำณ 10,000 ตนั) 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ   

1. ได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ี
ไดรั้บจำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 

ยกเวน้ 7 ปี ยกเวน้ 7 ปี  และไม่เกิน  
490 ลำ้นบำท 

2. ไดรั้บอนุญำตให้หักเงินไดพึ้งประเมินเป็นจ ำนวนเท่ำกบั
ร้อยละ 5 ของรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจำกกำรส่งออก 

ไม่ไดรั้บยกเวน้ ไม่ไดรั้บยกเวน้ 

3. ได้รับยกเวน้/ ลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัร
ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี ถึง  
22 พ.ย.2562 

4. ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ี
ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ในกำรผลิตเพ่ือกำร
ส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปีนบัตั้งแต่วนัน ำเขำ้วนัแรก 

ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี ไดรั้บยกเวน้ 1 ปี 

5.  ได้รับยกเว้นภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับเงินปันผลท่ีจ่ำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ 
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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: 

  2016 2017 2018 

Machines                                           (Per Unit) 442 439 439 

Capacity1/ (Per Hours) 2,784,600 2,748,669 2,768,758 

Producing Actual (Per Hours) 1,720,591 1,866,034 1,822,002 

Capital Ratio (%) 61.8% 67.9% 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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(ง)  การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 การผลติและการใช้ก าลงัการผลติ 

     ปัจจุบนับริษทัมีโรงงำน 1 แห่ง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต ำบลดอนหัวฬ่อ 
อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี มีก ำลงักำรผลิตสูงสุด  ณ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 2,775,831 ชัว่โมงต่อปี โดยในปี 2559 –
2561 บริษทัมีกำรใชอ้ตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตดงัน้ี 

 

 หน่วย 2559 2560 2561 
เคร่ืองจกัร ณ ส้ินปี                                          (เคร่ือง) 442 439 439 
ก ำลงักำรผลิตสูงสุด1/ (ชัว่โมง) 2,784,600 2,748,669 2,768,758 
ปริมำณกำรผลิตจริง (ชัว่โมง) 1,720,591 1,866,034 1,822,002 
อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิต (ร้อยละ) 61.8% 67.9% 65.8% 

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

 วตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส โดยลูกคำ้จะเป็นผู ้

ก ำหนดลกัษณะเฉพำะและคุณภำพของวตัถุดิบท่ีตอ้งกำร จำกนั้นบริษทัจะจดัหำวตัถุดิบโดยค ำนึงถึงรำคำและเง่ือนไขทำงกำร
คำ้ท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดส ำหรับบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่จะน ำเข้ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ เน่ืองจำก เหล็ก 
อลูมิเนียม และสแตนเลส ท่ีผลิตภำยในประเทศมีขนำดและคุณสมบติัไม่ตรงตำมท่ีลูกคำ้ของบริษทัก ำหนด   โดยบริษทัไม่มี
นโยบำยท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบแต่ละชนิดจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นกำรเฉพำะ แต่จะกระจำยไปในผูจ้ ัดจ ำหน่ำย
หลำยๆ รำย เพ่ือควำมยดืหยุน่ในกำรเลือกวตัถุดิบ โดยบริษทัมีผูจ้ดัจ ำหน่ำยประเภทเหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลน ประมำณ 
74 รำย 

 ปี 2561 บริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบในสัดส่วนประมำณร้อยละ 13.25 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบทั้งหมด โดย
บริษทัน ำเขำ้วตัถุดิบส่วนใหญ่จำกประเทศไตห้วนั  เกำหลีใต ้สำธำรณรัฐประชำชนจีน องักฤษ สหรัฐอเมริกำ และ วตัถุดิบ
ส่วนท่ีเหลืออีกประมำณร้อยละ 86.75 ของมูลค่ำกำรจดัหำวตัถุดิบทั้งหมดบริษทัสั่งซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยในประเทศ และตวัแทน
จ ำหน่ำยในประเทศโดยในปี 2561 บริษทัมีสดัส่วนกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบจำกคู่คำ้แต่ละรำยไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำกำรจดัหำ
วตัถุดิบทั้งหมดโดยบริษทัสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกคู่คำ้รำยใหญ่ท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 8.24 ของมูลค่ำกำรจัดหำ
วตัถุดิบทั้งหมดในปี 2561 

 ทั้งน้ีในกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบบนพ้ืนฐำนกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Arm’s Length)  
บริษทัมีนโยบำยในกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูจ้  ำหน่ำยทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค  ำนึงถึงควำมสัมพนัธ์อ่ืนใดนอกเหนือจำก
ควำมสัมพนัธ์ทำงกำรคำ้ปกติ  โดยค ำนึงถึงรำคำ คุณภำพ และเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั   บริษทั ไม่มีนโยบำยท่ีจะจดัซ้ือวตัถุดิบจำกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นกำรเฉพำะแต่จะกระจำยไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยๆรำย
เพ่ือควำมยดืหยุน่ในกำรเลือกวตัถุดิบ ซ่ึงหน่ึงในขั้นตอนของกำรป้องกนัไม่ให้มีกำรซ้ือวตัถุดิบท่ีนอกเหนือจำกเง่ือนไขทำง
กำรคำ้ปกติก็คือ กำรเปรียบเทียบรำคำของวตัถุดิบประเภทเดียวกนักบัผูจ้  ำหน่ำยหลำยแห่งและบริษทัจะตดัสินใจซ้ือจำก         
ผูจ้  ำหน่ำยท่ีใหเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมำกท่ีสุด 
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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) <0.010 - mg/m3 

Sulfuric Acid   0.028   25(1) ppm 

Sulfur Dioxide <1.298 500(1) ppm 

Oxide of  Nitrogen as Nitrogen Dioxide <3.825 - ppm 

Total Suspended Particulate   5.987 400(1) 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)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมกลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเทีย่งตรงสูง 
 บริษทัประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรี 

ซ่ึงกระบวนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทำงบริษทัไดมี้มำตรกำรลดมลภำวะในกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสุขภำพอนำมยัของผูป้ฏิบติังำน คุณภำพส่ิงแวดลอ้มภำยในโรงงำนและบริเวณพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงมีกำรควบคุมป้องกนัค่ำมลภำวะต่ำงๆ ไม่ใหเ้กินมำตรฐำนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

- อำกำศ   ส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ ละอองน ้ ำมนัจำกเคร่ืองจกัร
ในกระบวนกำรผลิต ในบริเวณโรงงำน ซ่ึงบริษทัไดมี้กำรติดตั้งเคร่ืองดกัจบัละอองน ้ ำมนัและฝุ่ นในสำยกำรผลิต
เพ่ือเป็นกำรป้องกนั นอกจำกน้ี ตำมมำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมและกระทรวงมหำดไทย บริษทัตอ้ง
มีปริมำณกำรปล่อยของเสียต่ำงๆ ไม่เกินมำตรฐำนท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงท่ีผำ่นมำผลท่ีไดจ้ำกกำรตรวจวดัค่ำของบริษทัอยู่
ในเกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนด โดยสรุปผลกำรตรวจวดัเม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2561 โดยบริษทั วีแคร์ เอ็นไวรอน
เมนท์ เซอร์วิส จ ำกดั เป็นผูใ้ห้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพส่ิงแวดลอ้มและข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบติักำร
วเิครำะห์เอกชนกบักรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

- ปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศท่ีระบำยออกจำกโรงงำน 
พารามเิตอร์ ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 

Nickel Acetate (as Ni) <0.010 - mg/m3 

Sulfuric Acid 0.028 25(1) ppm 
Sulfur Dioxide <1.298 500(1) ppm 
Oxide of  Nitrogen as Nitrogen Dioxide <3.825 - ppm 
Total Suspended Particulate 5.987 400(1) mg/m3 

        หมำยเหตุ : มำตรฐำนประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ืองก ำหนดค่ำปริมำณของสำรเจือปนท่ีระบำยออกจำกโรงงำน พ.ศ. 2549  
  (1)  : Standards CHWI 
     : ผลกำรตรวจวดั ค  ำนวณผลท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ควำมดนั 1 บรรยำกำศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท ท่ีสภำวะแห้ง 
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- Air quality in the workplace  

Parameter Results Criteria Unit 

Sodium Hydroxide <0.001 2 mg/m3 

Sulfuric Acid 0.015-0.041 1 mg/m3 

Nitric Acid 0.007-0.008 2 ppm 

Hydrogen Chloride 0.013 5 ppm 

Potassium Hydroxide <0.001 2 mg/m3 

Iron Oxide Fume 0.019-0.080 5[2] mg/m3 

Methanol <0.050 200[2] ppm 

Iron Chloride as Fe <0.021 5[2] mg/m3 

Carbon Monoxide <0.1-0.1 50 ppm 

Total Dust 0.542-2.019 15[3] mg/m3 

Respirable Dust 0.122-1.809 5[3] mg/m3 

n-Hexane <0.01-7.43 500 ppm 

Oil Mist <0.4-1.250 5[2] mg/m3 

Aluminium Dust <0.031-0.001 15 mg/m3 

Acetone <0.4000 1,000 ppm 

2-Butanone <0.100 200 ppm 

Propyl alcohol <0.06 200 ppm 

Ethyl acetate <0.010 400 ppm 

Toluene 0.106 200 ppm 

Xylene 0.062 100 ppm 

Ethylene glycol monobutyl ether <0.040 200 ppm 

Methyl isobutyl ketone <0.200 100 ppm 

Glycol ethers 2.820 - mg/m3 

Isopropyl alcohol <0.400 400 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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- คุณภำพอำกำศบริเวณพ้ืนท่ีท ำงำน 
พำรำมิเตอร์ ผลกำรตรวจวดั มำตรฐำน หน่วย 

Sodium Hydroxide <0.001 2 mg/m3 

Sulfuric Acid 0.015-0.041 1 mg/m3 

Nitric Acid 0.007-0.008 2 ppm 

Hydrogen Chloride 0.013 5 ppm 

Potassium Hydroxide <0.001 2 mg/m3 
Iron Oxide Fume 0.019-0.080 5[2] mg/m3 

Methanol <0.050 200[2] ppm 
Iron Chloride as Fe <0.021 5[2] mg/m3 

Carbon Monoxide <0.1-0.1 50 ppm 
Total Dust 0.542-2.019 15[3] mg/m3 

Respirable Dust 0.122-1.809 5[3] mg/m3 

n-Hexane <0.01-7.43 500 ppm 
Oil Mist <0.4-1.250 5[2] mg/m3 

Aluminium Dust <0.031-0.001 15 mg/m3 
Acetone <0.4000 1,000 ppm 
2-Butanone <0.100 200 ppm 
Propyl alcohol <0.06 200 ppm 
Ethyl acetate <0.010 400 ppm 
Toluene 0.106 200 ppm 
Xylene 0.062 100 ppm 
Ethylene glycol monobutyl ether <0.040 200 ppm 
Methyl isobutyl ketone <0.200 100 ppm 
Glycol ethers 2.820 - mg/m3 
Isopropyl alcohol <0.400 400 ppm 

 หมำยเหตุ : [1] มำตรฐำนประกำศกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เร่ือง ขีดจ ำกดัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำยพ.ศ. 2560 
       [2] มำตรฐำน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
       [3] มำตรฐำน Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 บริษทัมีกำรใชน้ ้ ำเป็นปัจจยัหน่ึงในกระบวนกำรผลิต เช่นใชน้ ้ ำเพื่อลำ้งช้ินงำนโลหะในระหวำ่งกระบวนกำรผลิต 
,ใชน้ ้ ำเพ่ือผสมกบั Coolant  เพ่ือเป็นสำรหล่อเยน็ในเคร่ืองจกัร, ใชน้ ้ ำในกระบวนกำรชุบช้ินงำน และน ้ ำท่ีใชท้ ำ
ควำมสะอำดในส่วนอ่ืนๆรวมถึงใชใ้นดำ้นสำธำรณูปโภค ซ่ึงในส่วนของน ้ ำเสียท่ีเป็นประเภท Coolant และน ้ ำ
เสียท่ีปนเป้ือนน ้ ำมนัประเภท อนินทรีย ์บริษทัไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีจดัเก็บเพ่ือเตรียมให้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญำตในกำร
ขนส่ง และก ำจดั/บ ำบดั จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมน ำไปก ำจดั/บ ำบดั 
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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:  
 

 Results Criteria Unit 

Temperature 30.1 ≤ 45 .C 

Biochemical Oxygen Demand 48 ≤ 500 mg/l 

Chemical Oxygen Demand 154 ≤ 750 mg/l 

Total Suspended Solid 60 ≤ 200 mg/l 

pH 7.41 5.5 - 9.0 - 

Total Dissolved Solids 536 ≤ 3000 mg/l 

Grease & Oil 6.6 ≤ 10 mg/l 

• Raw material scraps  Scrap from the production process are metal scraps from lathing and/or drilling process. APCS 

will collect those lathe scraps and hire a company licensed for waste management to pick them up. The trucks will be 

weighed before and after scrap loading under an APCS staff’s supervision. Before loading the scraps, those scraps 

will be squeezed for less storage space and a byproduct from that process is oil from the scraps, which can be 

recycled.  

 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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 น ้ำเสีย ส่วนท่ีบริษทัสำมำรถบ ำบดัน ้ ำเสียไดเ้อง มีอยู ่2 ส่วน คือ 1. น ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรชุบช้ินงำน โดย
บริษทัสำมำรถบ ำบดัน ้ ำเสียได ้6 ลูกบำศก์เมตรต่อชัว่โมง ซ่ึงมีควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิตได ้ และ  2.น ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกำรอุปโภคบริโภคในโรงงำน   
  ทั้ งน้ีบริษัทได้ท ำกำรควบคุมและตรวจติดตำมระบบบ ำบัดน ้ ำเสียและพำรำมิเตอร์น ้ ำเสียให้อยู่ใน
มำตรฐำนท่ีกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยก ำหนด ซ่ึงน ้ ำเสียท่ีปล่อยลงสู่ท่อน ้ ำเสียรวมของกำรนิคม
อุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรี มีกำรสุ่มตรวจจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีเป็นประจ ำทุกเดือน ซ่ึง
ผลกำรตรวจพำรำมิเตอร์น ้ ำเสียของบริษทัอยูใ่นเกณฑ ์ท่ีไม่เกินกวำ่ค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
 โดยสรุปผลกำรตรวจวดัล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 10  ธนัวำคม 2561 โดยบริษทั เทสท์ เทค จ ำกดั (สำขำอมตะนคร)  
ซ่ึงให้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำและน ้ ำเสีย ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนครชลบุรีและข้ึนทะเบียนเป็น
หอ้งปฏิบติักำรวเิครำะห์เอกชนกบักรมโรงงำนอุตสำหกรรมมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ผลการตรวจวดั มาตรฐาน หน่วย 
Temperature 30.1 ≤45 .C 
Biochemical Oxygen Demand 48 ≤500 mg/1 
Chemical Oxygen Demand 154 ≤750 mg/1 
Total Suspended Solid 60 ≤200 mg/1 
pH 7.41 5.5 – 9.0 - 
Total Dissolved Solids 536 ≤3000 mg/1 
Grease & Oil 6.6 ≤10 mg/1 

 

   เศษวตัถุดิบ  เศษวตัถุดิบท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตโดยตรง ไดแ้ก่ เศษโลหะท่ีเกิดจำกกำรกลึงและ/หรือเจำะ 
โดยบริษทัมีกำรควบคุมจ ำนวนเศษข้ีกลึงของทั้งโรงงำนโดยกำรเก็บรวบรวมและวำ่จำ้งบริษทัภำยนอกให้เขำ้มำ
รับซ้ือกำกของเสียดงักล่ำว โดยผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตท่ีมีมำตรฐำนในกำรบริหำรจดักำรของเสียดว้ย และ
จะมีตำชัง่เพ่ือชัง่น ้ ำหนักรถของผูซ้ื้อท่ีเขำ้มำขนเศษข้ีกลึงในโรงงำนทั้งก่อนและหลงักำรขน ซ่ึงจะควบคุมโดย
พนักงำนของบริษทั นอกจำกน้ีบริษทัยงัจัดให้มีกำรบีบอดัเศษวตัถุดิบดังกล่ำวเพ่ือให้ใช้พ้ืนท่ีน้อยลงในกำร
จดัเก็บระหวำ่งท่ีรอบริษทัภำยนอกมำรับกำกของเสียดงักล่ำว ซ่ึงกำรบีบอดัดงักล่ำวก่อให้เกิดผลพลอยไดเ้ป็น
น ้ ำมนัท่ีมำกบัเศษวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิต ซ่ึงสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ 

เน่ืองจำกโรงงำนของบริษทัตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จึงถูกก ำกบัดูแลโดยกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ดงันั้นกำรปล่อยของเสียออกจำกโรงงำนทั้งในดำ้นของปริมำณและคุณภำพจึงถูกก ำหนดและควบคุมโดยกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงในปี 2550-2561 กำรปล่อยของเสียของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนท่ีนิคม
อุตสำหกรรมอมตะนครก ำหนดไวม้ำโดยตลอด 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บมำตรฐำน ISO 14001:2015 ในวนัท่ี 2 มิถุนำยน  2561 และไดรั้บหนงัสือรับรองอุตสำหกรรมสี
เขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม ในวนัท่ี  2 กนัยำยน 2559 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนเก่ียวกบั
กำรจดักำรและกำรปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบกำรดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจำกกำรผลิตของ
บริษทัท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

(ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี – 
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2.2 Consultation and Construction Business ( EPC ) 

 
 
 
 

 
 
 
   
 

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.  

 
 

AA22tteeeerraavvaatt 
AA22TT 

((CCoonnssttrruuccttiioonn)) 

AA22  TTeecchhnnoollooggyy 
AA22 

((CCoonnssttrruuccttiioonn  SSeerrvviiccee)) 

AAPPCCSS  TTeecchhnnoollooggyy 
AAPPTT 

((SSaalleess  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt)) 

100%% 
 

100%% 
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2.2  กลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาและก่อสร้าง ( EPC ) 

 
 ธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำงด ำเนินงำนภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของเอทู  ไดด้ ำเนินงำนให้บริกำรงำนก่อสร้ำง รับเหมำ
ก่อสร้ำง ใหบ้ริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ ประเภทพลงังำนทุกชนิด กำรรับเหมำโครงกำรต่ำงๆ ตำมวตัถุประสงคข์อง
ผูว้่ำจำ้ง  รวมถึงกำรขำยวสัดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กำรให้บริกำรก่อสร้ำง และขำยวสัดุ 
อุปกรณ์เพ่ือใชใ้นงำนก่อสร้ำง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
2.2.1 ด าเนินธุรกจิ ให้บริการก่อสร้าง  
 กำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรงำนก่อสร้ำง เป็นกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรงำนก่อสร้ำง และรับเหมำก่อสร้ำง
โครงกำรทั้งหมด  เช่น  งำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด  
รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย ์ท่ีพกัอำศยั สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงค์และงำนก่อสร้ำงอยำ่งอ่ืนทุก
ชนิด รวมทั้งรับท ำงำนโยธำทุกประเภท  ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของเอทู และ เอทูตีรวฒัน์ 
   (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 ในช่วงปี 2561  เอทูไดด้ ำเนินกำรธุรกิจไปในดำ้นกำรใหบ้ริกำรดำ้นวศิวกรรมโยธำ และวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั ในกำร
ออกแบบและใหค้  ำปรึกษำดำ้นงำนก่อสร้ำงโครงกำร  รวมถึงใหบ้ริกำรงำนรับเหมำแบบ Turnkey Contract ในรูปแบบ EPC – 
Engineering Procurement and Construction  และให้บริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด
ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ โรงผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ  พร้อมกับก่อสร้ำงสถำนี
ไฟฟ้ำแรงสูง โดยมีกลุ่มลูกคำ้ท่ีส ำคญัคือผูป้ระกอบกำรเอกชนและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

การผลติและขั้นตอนการผลติ 
1.   ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือการก่อสร้าง 

 ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและผูบ้ริหำรไดท้ ำกำรติดต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้ในขั้นแรกโดยจะรับขอ้มูลควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
และท ำกำรพิจำรณำและตดัสินใจในเบ้ืองตน้วำ่จะเสนอ Proposal หรือไม่ หำกตอ้งกำรท่ีจะเสนอ Proposal ฝ่ำยบริหำรจะท ำ
กำรมอบหมำยให้ฝ่ำยพฒันำธุรกิจด ำเนินกำรส ำรวจหน้ำงำนพร้อมจดัท ำตน้ทุนเพ่ือเสนอ และตดัสินใจพร้อมเสนอรำคำ 
หำกโครงกำรไดรั้บคดัเลือก  ฝ่ำยบริหำรร่วมกบัผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ หำกตกลงเง่ือนไขกบัลูกคำ้
ไดก็้จะน ำเขำ้สู่กระบวนกำรท ำสญัญำและเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงต่อไป 
 ฝ่ำยบริหำร จะท ำกำรแต่งตั้ง  Project Manager  เพื่อรับผิดชอบในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง  Project Manager จะ
มอบหมำยใหก้บัวศิวกรเพ่ือส ำรวจสภำพพ้ืนท่ีอีกคร้ังเพื่อรับทรำบถึงขอ้มูลโครงกำรและท ำกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมี 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 (%) Target 1) 

Solar energy 

- Ground Mount 

- Rooftop 

 

16 

15 

6,000.0 

Wind energy 18 3,002.0 

Water energy 

- ≤ 10 megawatts 

- > 10 megawatts 

 

44 

- 

3,282.4 

376.0 

2,906.4 

Waste energy 70 500.0 
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ด ำเนินโครงกำรและจดัเตรียมแผนและมำตรกำรรองรับในกรณีท่ีมีควำมเส่ียงสูงและ/หรือผลกระทบจำกควำมเส่ียงสูง (High 
risk scale) 

2. ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ 
 เม่ือได้รับมอบโครงกำรจำกฝ่ำยบริหำร Project Manager จะเป็นผูก้  ำหนดผงัองค์กรของโครงกำร(Project 
Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซ่ึงจะมีหนำ้ท่ีควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนในโครงกำรProject Manager ร่วมกบั 
Engineering Manager และ Site Manager จะตอ้งท ำกำรทบทวนควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทั้งในดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งควำม
ตอ้งกำรอ่ืน ๆ ท่ีระบุในสัญญำ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีกำรส่ือสำรให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกำร
ออกแบบและก่อสร้ำงต่อไป 
 Project Manager ท ำกำรประเมินตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนจริง เพื่อประกอบกำรน ำเสนอ Budget เสนอต่อฝ่ำย
บริหำร 
 เม่ือสรุปขอ้มูลทุกอยำ่งเสร็จส้ินแลว้ Engineering Manager และ Site Manager จะท ำกำรสั่งซ้ือ วสัดุ เคร่ืองจกัร และ
จำ้งผูรั้บเหมำช่วงต่ำงๆ ท่ีใชใ้นโครงกำร ส ำหรับงำน Engineering เม่ือได ้Conceptual Design มำแลว้ Site Manager และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งจะท ำกำรออกแบบรำยละเอียด (Detail Design) เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง ควบคุมงำนก่อสร้ำงและงำนจดัซ้ือจดัจำ้งใน
ส่วนของผูรั้บเหมำ Site Manager และ Project Engineer มีหนำ้ท่ีควบคุมคุณภำพกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมรูปแบบหรือ
มำตรฐำนส ำหรับงำนหรืออุปกรณ์นั้นๆ รวมทั้งเป็นไปตำมหลกัวิศวกรรมท่ีดี กำรตรวจสอบ (Inspection) งำนก่อสร้ำงและ
งำนติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรทดสอบ (Test and Commissioning) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และระบบต่ำง ๆ  
ตอ้งเป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้
 เม่ือโครงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ิน โครงกำรจะตอ้งส่งมอบโครงกำรก่อสร้ำงท่ีแลว้เสร็จครบถว้นตำมสัญญำ
โดยโครงกำรจะตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบและทดสอบครบถว้นตำมกระบวนกำร QC  Test and Commissioning Procedure และ
ผำ่นกำรตรวจสอบในขั้นสุดทำ้ยร่วมกบัลูกคำ้ก่อนท ำกำรส่งมอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ  

 (ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 รัฐบำลไดอ้นุมติัแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็นแผนแม่บทในกำร
ผลิตไฟฟ้ำของประเทศ วำ่ดว้ยกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำในระยะยำว 15 -20 ปี เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงและควำมเพียงพอของ
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ มีนโยบำยท่ีส ำคญัคือกำรจดัท ำแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP) โดยกระทรวงพลงังำนไดมี้เป้ำหมำยเพ่ิมสดัส่วนกำรใชพ้ลงังำนทดแทนในปี 2579 ใหมี้ค่ำเท่ำกบั
ร้อยละ 30 ของกำรใชพ้ลงังำนขั้นสุดทำ้ย และกพช. ไดรั้บควำมเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2557 โดยเป้ำหมำยท่ีปี 2579 
จะมีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวยีน รวม 19,634.4 ก ำลงัผลิตติดตั้ง 

เป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) ณ ปี 2579 
ประเภทพลังงาน Plant Factor (%) เป้าหมายรวม 1/ 

พลงังำนแสงอำทิตย ์  6,000.0 
- Ground Mount 16  

-  Rooftop 15  

พลงังำนลม 18 3,002.0 
พลงังำนน ้ ำ  3,282.4 
   -    10 เมกะวตัต ์ 44 376.0 
   -  >  10 เมกะวตัต ์ - 2,906.4 
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Type of Energy Plant Factor (%) Target 1) 

Biomass 70 5,570.0 

Biogas (wastewater/waste) 70 600.0 

Biogas (energy crops) 78 680.0 

Total power general target from alternative energy 19,634.4 

Notes: 1/  installed power generation capacity 

Source: The Power Development Plan, 2012-2030 (The 2010 PDP, 3rd revision)  

 

From the said policy, the private sector has turned to investment in alternative energy. And those private 

investors are A2’s targets to provide consultation services for the construction of power plants from alternative energy to 

licensees, especially turnkey projects – solar-cell power plants and power plants from different kinds of waste. 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 (%) เป้าหมายรวม 1/ 
พลงังำนขยะ 70 500.0 
ชีวมวล 70 5,570.0 
ก๊ำซชีวภำพ (น ้ำเสีย/ของเสีย) 70 600.0 
ก๊ำซชีวภำพ (พืชพลงังำน) 78 680.0 

รวมเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 19,634.4 
หมำยเหตุ 1/ ก ำลงัผลิตติดตั้ง 
ท่ีมำ: แผนพฒันำก ำลงัผลิต, 2555-2573 (ฉบบัแกไ้ข 2553, ฉบบัท่ี 3) 

 จำกนโยบำยท่ีส ำคญัดงักล่ำวน้ี ท ำใหเ้กิดกำรลงทุนในกลุ่มพลงังำนทดแทน นบัวำ่เป็นกำรสนบัสนุนให้เอกชนหันมำ
ลงทุนธุรกิจพลงังำนทดแทนเพ่ิมมำกข้ึน ซ่ึงกลุ่มนกัลงทุนดงักล่ำวเป็นเป้ำหมำยหลกัท่ีเอทูจะไดมี้โอกำสเขำ้ไปเสนอกำร
ให้บริกำรในงำนก่อสร้ำงโครงกำรให้แก่ผูป้ระกอบกำรท่ีไดรั้บใบอนุญำตขำยไฟฟ้ำ โดยเฉพำะกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบ
เบ็ดเสร็จประเภทโรงผลิตไฟฟ้ำดว้ยพลงังำนแสงอำทิตย ์และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ  ซ่ึงถือไดว้ำ่จะเป็น
ธุรกิจหลกัของบริษทัไดใ้นอนำคต  

 (ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

   กลยุทธ์การแข่งขัน   
   ดำ้นบุคลำกร  ผูบ้ริหำรหลกัของเอทู เป็นวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุรกิจก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนและธุรกิจดำ้นกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง จึงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของ
ผูอ้อกแบบ บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษำ ตลอดจนเจำ้ของโครงกำรต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนส ำคญัในกำรติดต่อกบัลูกคำ้  
ประกอบกับปัจจุบันบริษทัมีทีมงำนท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และด ำเนินกำร 
ก่อสร้ำงตำมแผนท่ีวำงไวร้วมถึงขั้นตอนในกำรขออนุญำตท่ีเก่ียวขอ้งนั้นยุง่ยำกและละเอียดอ่อน ซ่ึงบริษทัมีทีมงำนท่ีมีควำม
พร้อมและเขำ้ใจขั้นตอนต่ำง ๆ อยำ่งลึกซ้ึง จึงถือเป็นกลยทุธ์กำรแข่งขนัท่ีส ำคญัท่ีสุดของบริษทั  

 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
  กลุ่มลูกคำ้หลกั คือ ผูป้ระกอบกำรเอกชนและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซ่ึงส่วนใหญ่มีศกัยภำพในกำรลงทุนและ
มีแหล่งเงินทุนท่ีชดัเจน  พร้อมกบัมีแผนกำรพฒันำธุรกิจในอนำคตอยำ่งชดัเจน และผูป้ระกอบกำรและนกัลงทุนดำ้นระบบ
สำธำรณูปโภคดำ้นน ้ ำแบบครบวงจร 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
   ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงและรับเหมำโครงกำรให้กบัลูกคำ้ในโครงกำร โรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทน 
งำนบริกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง งำนก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคดำ้นน ้ ำแบบครบวงจร โดยรำยไดท่ี้เกิดข้ึนในปี 2561 
เป็นกำรจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ภำยในประเทศทั้งหมด 

 นโยบายการก าหนดราคา 
  ใชว้ิธีสัญญำตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus Contract) คือ ใชร้ำคำตน้ทุนตำมขอ้ก ำหนดและปริมำณงำน
ตำมท่ีตกลง 

 (ง)   การจดัหาผลติภัณฑ์ 
  เอทูจะจัดหำผลิตภัณฑ์ส ำหรับงำนรับเหมำ ก่อสร้ำงตำมแบบบัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ                           
(Bill of Quantity หรือ BOQ) ซ่ึงเป็นบญัชีแสดงรำคำวสัดุและค่ำแรง ลูกคำ้ส่วนใหญ่จะจดัท ำเป็นแบบฟอร์มโดยจะระบุ
ปริมำณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชม้ำให้พร้อม เพื่อให้บริษทักรอกขอ้มูลมูลค่ำตำมรำยละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชน้ั้น ใน
กรณีท่ีลูกคำ้ไม่ระบุปริมำณวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้มำให ้บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรถอดแบบเพ่ือระบุปริมำณเอง   
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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:                  (Unit : Million Baht)      

No. Description Project Project Value Recognized as 

revenues during the 

year 16-17 

Recognized as 

revenues during the 

year 18 

Balance 

1 Construction projects completed in 2018 16 525.22 231.55 293.67 - 

2 Projects under construction 14 2,695.95 - 1,156.70 1,539.25 

3 Projects whose contracts have been signed 

but construction  not yet started 

2 25.34 - 0.03 25.31 

 Total  3,246.51 231.55 1,450.40 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.  



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 30 

  ส ำหรับงำนก่อสร้ำง เอทูด ำเนินกำรคดัสรรหำผูรั้บเหมำช่วงโดยผ่ำนกำรประมูลหรือว่ำจ้ำงโดยตรงเพ่ือให้ได้
ผูรั้บเหมำท่ีมีคุณภำพมีผลงำนอำ้งอิงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ  โดยเอทู มอบหมำยให้วิศวกรโครงกำร เขำ้ควบคุมกำรก่อสร้ำง 
และตรวจสอบงำนจนแลว้เสร็จ 

 (จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
    งำนโครงกำรท่ีเอทูท ำทุกโครงกำรมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ ตำมกฎกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำด้วยกำร
วิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม( ESA ) ตำมประกำศประมวลหลกักำรปฏิบติั (Code of Practice: CoP) ซ่ึงก ำหนดโดย 
คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ)  เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจจะเกิดข้ึนได ้
     (ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  เอทูมีจ ำนวนโครงกำรงำนใหบ้ริกำรก่อสร้ำงกบัลูกคำ้ แบ่งเป็น  ( หน่วย : ลำ้นบำท) 

 รำยละเอียด โครงกำร มูลค่ำโครงกำร รับรู้รำยไดปี้ 59-60 รับรู้รำยไดปี้ 61 คงเหลือภำระ 
1 งำนท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินแลว้ในปี 2561 16 525.22 231.55 293.67 - 
2 งำนท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำน  14 2,695.95 - 1,156.70 1,539.25 
3 งำนท่ีลงนำมในสญัญำแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้ำง 2 25.34 - 0.03 25.31 
 รวม  3,246.51 231.55 1,450.40 1,564.56 

 
2.2.2  ธุรกจิจดัหาและจ าหน่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง 

     ธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโครงกำร  เช่น ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน วสัดุ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงพลงังำนทดแทน และระบบสำธำรณูปโภค เป็นกำรด ำเนินงำนของเอพีที 

  (ก)  ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
 จดัหำและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรก่อสร้ำงระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ระบบงำน
ก่อสร้ำงพลงังำนทดแทน  ระบบงำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคอ่ืน ๆ  โดยลกัษณะผลิตภณัฑ ์ เช่น โครงสร้ำงรองรับแผงโซล่ำร์ 
อุปกรณ์สวติชเ์กียร์ สำยไฟ หมอ้แปลงไฟฟ้ำแรงสูง และระบบมอนิเตอร์ เป็นตน้ 

(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ภาวะอุตสาหกรรม 

 พิจำรณำจำกกำรเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ พบวำ่กำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรพลงังำนไฟฟ้ำ
ทดแทนเพ่ิมมำกข้ึนท ำใหก้ำรขำยอุปกรณ์พลงังำนทดแทนมีแนวโนม้เติบโตอยำ่งต่อเน่ือง   

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 มุ่งเนน้กำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์พลงังำนทดแทนท่ีมีคุณภำพสูง ทั้งน้ีปริมำณควำมตอ้งกำรอุปกรณ์พลงังำนทดแทนจะ
ข้ึนอยูก่บักำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรพลงังำนทดแทน 

(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

 กลยุทธ์การแข่งขัน   
    ธุรกิจพลงังำนทดแทนนั้นถือวำ่เป็นธุรกิจท่ีมีกำรลงทุนสูงและกำรแข่งขนัท่ีดี เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะช่วยให้บริษทั
ประสบควำมส ำเร็จ กลยทุธ์ส ำคญัท่ีช่วยใหก้ำรตลำดของบริษทัประสบควำมส ำเร็จสำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้
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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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 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
 จ ำหน่ำยให้กบักลุ่มลูกคำ้ท่ีมีงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ  โครงกำรก่อสร้ำง

ระบบสำธำรณูปโภค  โดยจ ำหน่ำยใหก้ลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นภำคเอกชน และหน่วยงำนรำชกำร ซ่ึงเป็นเจำ้ของโครงกำรก่อสร้ำง  
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 เอพีที มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และจัดหำวสัดุ  อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงำนก่อสร้ำงโครงกำร ให้กับเจ้ำของ
โครงกำร  บริษทัผูรั้บเหมำภำยนอก หรือบริษทัผูอ้อกแบบโครงกำรก่อสร้ำงโดยตรง โดยรำยไดท่ี้เกิดข้ึนในปี 2561 เป็นกำร
จ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ภำยในประเทศทั้งหมด 

 นโยบายการก าหนดราคา 
 เอพีที จะก ำหนดรำคำผลิตภณัฑจ์ำกตน้ทุนและส่วนบวกเพ่ิม (Cost plus Margin) โดยน ำปริมำณกำรสั่งซ้ือ
และกำรแข่งขนัของธุรกิจพลงังำนทดแทนมำพิจำรณำประกอบ 

 ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 
              - ไม่มี 

 สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทีไ่ด้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน 
     - ไม่มี 

(ง)  การจดัหาผลติภัณฑ์ 
เอพีที มีนโยบำยกำรจดัหำผลิตภณัฑเ์ม่ือไดรั้บค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้เจำ้ของโครงกำรงำนก่อสร้ำงโดยตรงเท่ำนั้น 

ไม่มีนโยบำยสตอ็ควสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้ำง เพ่ือลดภำระตน้ทุนในกำรจดัเก็บสินคำ้ ทั้งน้ีกำรจดัหำผลิตภณัฑร์ำยไดท่ี้เกิดข้ึน
ในปี 2561 มำจำกกำรซ้ือวสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้ำงจำกประเทศจีน และภำยในประเทศ  

(ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ   
 - ไม่มี  

(จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
- 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  กลุ่มธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ดบิ 
กำรด ำเนินงำนในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ  
 (ก) ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกัด “ซีเค”  เป็นผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ซ่ึงเป็นน ้ ำดิบท่ีมีคุณภำพตำม

มำตรฐำนน ้ ำผิวดินประเภทท่ี 3 โดยบริษทัมีแหล่งกกัเก็บน ้ ำดิบเป็นบ่อเก็บน ้ ำจ ำนวน 5 บ่อ มีควำมจุรวม 18 ลำ้นลูกบำศก์
เมตร บริเวณต ำบลหนองต ำลึง และต ำบลหนองหงส์ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 

(ข)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
     ภาวะอุตสาหกรรม 

รำยได้หลักของซีเค ได้แก่  กำรจ ำหน่ำยน ้ ำ ดิบให้กับลูกค้ำ  โดยลูกค้ำน ำน ้ ำ ดิบไปจ ำหน่ำยต่อให้กับ
ภำคอุตสำหกรรม และกำรประปำในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมตอ้งกำรน ้ ำดิบไดแ้ก่กำร
เติบโตของภำคอุตสำหกรรมในจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรำ ซ่ึงในปี 2561 ภำคอุตสำหกรรมมีกำรเติบโตคงท่ี  

   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
แนวโนม้ภำคอุตสำหกรรมไทยปี 2562 คำดวำ่ ดชันีผลผลิตอุตสำหกรรมจะขยำยตวั จำกช่วงเดียวกนัของปี 2561 

จำกกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกและกำรคำ้โลก รำยจ่ำยกำรลงทุนภำครัฐท่ีมีแนวโนม้ขยำยตวัเร่งข้ึนโดยเฉพำะกำรลงทุน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน กำรคมนำคม และกำรด ำเนินงำนภำยใตแ้ผนงำนพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor Development: EEC) (ท่ีมำ : รำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2561 และแนวโน้มปี 2562, 
ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม, กระทรวงอุตสำหกรรม) 

โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออกจะเป็นตวัขบัเคล่ือนส ำคญัทั้ งภำคอุตสำหกรรมและภำคกำร
บริกำรในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออก ซ่ึงท ำให้มีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำสูงข้ึน ในขณะท่ีแหล่งน ้ ำมีอยู่เท่ำเดิม ดงันั้นในภำคตะวนัออก 
โดยเฉพำะจงัหวดัชลบุรีและฉะเชิงเทรำ น ้ ำจะมีมูลค่ำสูงข้ึน 

(ค)  นโยบายและลกัษณะการตลาด 

 กลยทุธ์กำรแข่งขนั 
น ้ ำดิบของซีเค เป็นน ้ ำดิบท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนน ้ ำผิวดินประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ีลูกค้ำต้องกำร         

โดยซีเคไดมี้กำรติดตั้งระบบตรวจวดัปริมำณและคุณภำพน ้ ำ เพ่ือให้ลูกคำ้มัน่ใจในคุณภำพของน ้ ำดิบท่ีซีเค ไดส่้งมอบให ้
นอกจำกน้ีซีเค ยงัไดศึ้กษำถึงแหล่งน ้ ำอ่ืนๆ ส ำหรับกำรขยำยโครงกำรในอนำคต 

 ลกัษณะลูกคำ้และกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 
ลกัษณะลูกคำ้ของซีเค  คือ กลุ่มลูกคำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรจดัหำ และจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ หรือจดัหำน ้ ำเพ่ือน ำน ้ ำดิบไป

ผำ่นกระบวนกำรผลิต เป็นน ้ ำท่ีใชเ้พ่ือกำรบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน และอุตสำหกรรม เป็นตน้  
 ช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 

  ซีเคมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ ำดิบใหก้บักลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นภำคอุตสำหกรรม  หรือกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นบริษทัจดักำรน ้ ำ
ท่ีจ ำหน่ำยน ้ ำใหก้บัผูบ้ริโภคในภำคครัวเรือน 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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  กำรผลิตและกำรใชก้ ำลงักำรผลิต 
  ปัจจุบนับ่อเก็บน ้ ำดิบของซีเค มีควำมจุ 18 ลำ้นลูกบำศก์เมตร ซ่ึงเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้งน้ีซีเคได้

ท ำกำรศึกษำกำรใชแ้หล่งน ้ ำใกลเ้คียงหำกลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรน ้ ำดิบเพ่ิมข้ึน 
   วตัถุดิบ 

  น ้ ำผิวดินประเภทท่ี 3 โดยซีเคไดท้ ำกำรตรวจสอบคุณภำพของน ้ ำดิบทั้งปัจจุบนัและในอนำคตท่ีจะน ำมำจ ำหน่ำย
ใหก้บัลูกคำ้ 

   นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
กำรก ำหนดรำคำกำรขำยน ้ ำดิบนั้นเป็นรำคำตำมตกลงกนัระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย 
   ประกำศนียบตัรและมำตรฐำนสำกล 

                -ไม่มี- 

(จ)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจำกซีเค จะรับน ้ ำลงบ่อเก็บน ้ ำทั้ง 5 บ่อของซีเค เฉพำะช่วงฤดูฝนเท่ำนั้น (สิงหำคม – พฤศจิกำยน) ดงันั้นจึงไม่

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัช่วยบรรเทำปัญหำน ้ ำท่วมขงัในพ้ืนท่ีทำ้ยน ้ ำไดอี้กดว้ย 

(ฉ)  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

- 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.  ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี อา้งอิงจากขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์อนาคตเท่าท่ีสามารถระบุได ้ซ่ึง
ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญับางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษทัและในอนาคตอาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของรายได ้และผลการด าเนินงานของบริษทั นอกจากน้ีขอ้ความในลกัษณะการ
คาดการณ์ท่ีปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัน้ีเช่นการใชถ้อ้ยค าวา่ “เช่ือวา่” “คาดการณ์วา่” “ประมาณ” “คาดหมาย”  
“มีแผนจะ” หรือ “ตั้งใจ” เป็นตน้  หรือการคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ การขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบายของรัฐ และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต  
ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริง  อาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได ้

3.1  ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 
       3.1.1 ความเส่ียงอุตสาหกรรมยานยนต์ 

  3.1.1.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ปี 2561 ลูกคา้หลกัของบริษทัยงัคงอยูใ่นกลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัๆ ซ่ึงแยกตามสดัส่วนต่อรายไดร้วม ดงัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมยานยนต ์สดัส่วนร้อยละ 69.67 ของรายไดก้ลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนโลหะ หรือคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 27.87 ของรายไดต้ามงบการเงินรวม 

(2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ สดัส่วนร้อยละ 16.91ของรายได้
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนโลหะ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.77 ของรายไดต้ามงบการเงินรวม  

(3) อุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล สัดส่วนร้อยละ 8.51 ของรายไดก้ลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
โลหะ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.40 ของรายไดต้ามงบการเงินรวม  

โดยในปี 2561 บริษทัมีการพ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตป์ระมาณร้อยละ 27.87 
ของรายไดต้ามงบการเงินรวม นอกจากน้ีในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัมีรายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้รายใหญ่ 10 ราย
แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ในสัดส่วนท่ีสูง ประมาณร้อยละ 62 ของรายไดก้ลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
โลหะซ่ึงเป็นความเส่ียงต่อการผนัผวนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรม
ยานยนตก็์จะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายท่ีจะกระจายแหล่งท่ีมาของรายไดไ้ม่ให้พ่ึงพารายไดจ้ากลูกคา้รายใดราย
หน่ึงหรือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป รวมถึงกระจายแหล่งท่ีมาของรายได้ไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมี
รายไดจ้ากการขายตั้งแต่ระดบัพนัลา้นบาทจนถึงระดบัหม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงมูลค่าช้ินส่วนท่ีลูกคา้ดงักล่าวสั่งซ้ือ
จากบริษทันับเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้ทั้ งหมดของลูกคา้ดงักล่าว แต่
นบัเป็นสดัส่วนมูลค่าการสัง่ซ้ือท่ีสูงส าหรับบริษทัทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัไม่มีลูกคา้รายใดท่ีบริษทัจ าหน่ายสินคา้ให้
เกินกวา่ร้อยละ 20 ของรายไดร้วม 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีความสามารถในการปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนส าหรับผลิตภณัฑ์หน่ึงไปยงัอีก
ผลิตภณัฑห์น่ึง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปล่ียนการผลิตช้ินส่วนส าหรับอุตสาหกรรมหน่ึง
ไปยงัอีกอุตสาหกรรมหน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้บริษทัสามารถปรับตวัไดดี้ในกรณีท่ีภาวะอุตสาหกรรมหน่ึงเกิด
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  ความเส่ียงด้านราคาและการจดัหาวตัถุดบิ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตช้ินส่วนของบริษทั ไดแ้ก่ เหลก็ อลูมิเนียม และสแตนเลส ซ่ึงวตัถุดิบดงักล่าว
มีลกัษณะเป็น Commodity Goods โดยราคาของวตัถุดิบดงักล่าวถูกก าหนดข้ึนโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของวตัถุดิบนั้น ๆ 
ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั 

ดงันั้นหากราคาของวตัถุดิบดงักล่าวปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจะส่งผลให้ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดรั้บ
ผลกระทบจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั ท าให้ก าไรของบริษทัลดลงตามไปดว้ยเพราะตอ้งช่วยแบ่งเบา
ภาระร่วมกบัลูกคา้ 

แมว้่าการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบหลกัดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัก็ตามแต่
บริษทัจดัใหมี้การติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบในตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ดโดยการจดัให้มีทีมงานเฉพาะ
คอยติดตามราคาวตัถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการประเมินความ
ตอ้งการใชว้ตัถุดิบของบริษทัในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถบริหารการสัง่ซ้ือและระยะเวลาการส่งวตัถุดิบ
ให้สอดคลอ้งกบัแผนการผลิต และท าให้บริษทัไม่ตอ้งสต็อควตัถุดิบไวม้ากเกินความจ าเป็น  นอกจากน้ีในกรณีท่ี
ราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนมากอยา่งมีนัยส าคญั บริษทัก็จะเจรจากบัลูกคา้เพ่ือขอปรับราคาจ าหน่ายช้ินส่วน โดย
ปกติจะมีการรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนร่วมกนั โดยลูกคา้จะรับภาระเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในการเจรจา
ดงักล่าวจะมีความล่าชา้ (lag time) เกิดข้ึนในขณะท่ีวตัถุดิบยงัคงอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของบริษทั บริษทัจึง
ยงัคงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงราคาของวตัถุดิบอยู ่ ในทางตรงกนัขา้มหากวตัถุดิบมีราคาลดลง ลูกคา้ก็จะขอ
เจรจากบับริษทัเพ่ือขอปรับลดราคาจ าหน่ายเช่นเดียวกนั  จึงอาจท าให้บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนหรือลดลง
จากระดบัปกติในช่วงระยะเวลาหน่ึง (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 1 เร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ้
นโยบายการก าหนดราคา)    

 

3.1.1.3  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือในประเทศ และสั่งซ้ือ

โดยตรงจากผูจ้ดัจ าหน่าย หรือจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ซ่ึงก าหนดราคาขายเป็นสกลุเงินบาท  จึงท าใหบ้ริษทั
มีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนค่อนขา้งน้อย ในปี 2561 บริษทัมีมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศจ านวนเงินประมาณ 40.51 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.84 ของมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ทั้ งหมด โดยการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศประกอบด้วย มูลค่าประมาณ 0.09 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (35.52        
ลา้นบาท) และมูลค่าประมาณ 0.01 ลา้นยโูร (4.99 ลา้นบาท)  

 
ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายช้ินส่วนให้กบัลูกคา้ต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.54 ของมูลค่า

รายไดจ้ากการขายทั้งหมด  บริษทัก าหนดราคาขายสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.16 ของมูลค่า
รายไดจ้ากการขายทั้งหมด ท าให้บริษทัมีความเส่ียงในความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนของรายไดจ้ากการขาย
ช้ินส่วนไปต่างประเทศลดลง  ปี 2561 บริษัทได้รับช าระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ประกอบไปด้วย 3.39              
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (109.51 ลา้นบาท) และมูลค่าประมาณ 0.51ลา้นยูโร (20.84 ลา้นบาท) และบริษทัใชเ้งินตรา
ต่างประเทศท่ีไดรั้บจากการขายเพ่ือจ่ายช าระค่าซ้ือวตัถุดิบ และอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกลุเดียวกนั  
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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 high-

quality small vehicles.  

APCS as a manufacturer of automotive parts and components has to maintain its production 

standards and apply new modern technology in its production as well as develop products and machinery so 
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ในปี 2561 อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ากบั 32.4498 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ มีความแข็งค่าข้ึนจากปี 
2560 ซ่ึงมีอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ากบั 32.6809 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้การขายช้ินส่วนให้กบัลูกคา้
ต่างประเทศท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพิ้จารณาใช้
นโยบายเน้นความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงใช้บัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนผนัผวน 

3.1.1.4  ความเส่ียงจากการไม่มสัีญญาระยะยาว 
ในการประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทั่วไปในอุตสาหกรรมน้ีจะไม่มีการ

สญัญาระยะยาวในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ แต่จะเป็นการท าสญัญาระยะสั้นอายปุระมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการท า
สญัญาในการใหบ้ริการก็ไดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสัง่ซ้ือเท่านั้นข้ึนอยูก่บันโยบายในการท าสญัญาของลูกคา้แต่ละราย 

เม่ือครบอายสุญัญาหรือถึงก าหนดเวลาท่ีลูกคา้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ก็จะจดัให้มีการคดัเลือก
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์รายใหม่  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้หากบริษทัไม่ไดรั้บ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม โดยปกติผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น มกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่
ผูป้ระกอบการเน่ืองจากการสรรหาผูผ้ลิตหรือผู ้จัดหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ี
ผูป้ระกอบการก าหนดโดยสามารถจดัส่งไดต้ามก าหนดเวลาและมีความสามารถในการเพ่ิมก าลงัการผลิตในช่วงท่ีมี
ความตอ้งการเพ่ิมสูงกวา่ปกตินั้น จะตอ้งมีขั้นตอนและใชเ้วลานาน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้และมี
ความเส่ียงด้านคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ มกัจะสรรหาและคดัเลือกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้กับ
ผูป้ระกอบการจ านวนจ ากดัเพียง 1-3 รายต่อการผลิตช้ินส่วนใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือให้ไดรั้บการ
คดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กบัผูป้ระกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลา
ดงักล่าวอาจมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามรูปแบบและความซบัซอ้นของการผลิตช้ินส่วนในแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงันั้น 
หากบริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูป้ระกอบการรายใด ๆ แลว้ ความเส่ียงจากการยกเลิกสัญญา
ในการผลิตจะอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดจนกวา่จะหมด
รุ่นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑใ์น
แต่ละอุตสาหกรรม 

ดงันั้นจากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนท่ีมีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในการ
ด าเนินงานและช้ินงานของบริษทั และมีแนวโน้มท่ีจะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหาช้ินส่วนให้แก่ลูกคา้ต่อไป 
รวมทั้งเสนอช้ินงานใหม่ใหบ้ริษทัเสนอราคาอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.1.5  ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอ่ืน 
 ปัจจยัท่ีอาจจะเป็นทางเลือกให้บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ยา้ยฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยงัประเทศอ่ืน    

มีปัจจยัหลกั ดงัน้ี 
(1) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) 
 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดการแข่งขนักันเองในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน  

ประเทศไทยซ่ึงเป็นฐานการผลิตรถยนตอ์นัดบั 1 ของอาเซียน มีศักยภาพในการผลิตรถยนตท่ี์มีความเฉพาะใน 3 
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ รถปิกอพั 1 ตนั รถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรืออีโคคาร์ และรถยนตข์นาดเลก็คุณภาพสูง  
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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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 ดงันั้นบริษทัในฐานะผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตจึ์งตอ้งรักษามาตรฐานการผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพ และน า
เทคโนโลยใีนการผลิตท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต ตลอดจนพฒันาช้ินงาน และพฒันาเคร่ืองจกัรใหส้ามารถ
ผลิตช้ินงานไดห้ลากหลาย นอกเหนือจากการผลิตช้ินงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะท าให้
บริษทัยงัคงสามารถเติบโตต่อไปไดแ้มว้า่คู่แข่งขนัจะมากข้ึนก็ตาม   

(2)  ความเสถียรภาพทางการเมือง  
ผลกระทบเก่ียวกบัปัจจยัทางการเมือง มีผลท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตวัลง รวมถึงใน

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อยา่งไรก็ตามภาครัฐบาลไดพ้ยายามสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน และมุ่งเน้น
นโยบายการส่งเสริมการลงทุน  
 

3.1.1.6  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคเน่ืองจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและอาจท าให้ต้องถูกชดใช้
ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตคิวามรับผดิชอบต่อความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากสินค้าไม่ปลอดภัย 

ประเทศไทยไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ไม่
ปลอดภยั  พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซ่ึง พ.ร.บ. ความรับผิดชอบดงักล่าวจะช่วยคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ี
ไดรั้บความเสียหายทั้งทางชีวติ ร่างกาย สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์นจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั โดยผูบ้ริโภค
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูผ้ลิต ผูว้า่จา้งใหผ้ลิต ผูน้ าเขา้สินคา้ไม่ปลอดภยัดงักล่าวได ้

หากสินคา้ท่ีลูกคา้ของบริษทัเป็นผูผ้ลิต เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์อุปกรณ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ 
กลอ้งถ่ายภาพ เป็นตน้ ไดรั้บการร้องเรียนจากผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคฟ้องร้องลูกคา้ของบริษทัวา่สินคา้ท่ีลูกคา้ของ
บริษทัเป็นผูผ้ลิตเป็นสินคา้ไม่ปลอดภยั บริษทัก็อาจจะตอ้งร่วมจ่ายช าระค่าเสียหายท่ีถูกฟ้องร้องดว้ยหากความไม่
ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าวเกิดจากความผิดพลาดของช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิต 

เน่ืองจากช้ินส่วนท่ีบริษัทเป็นผูผ้ลิตนั้ น  เป็นช้ินส่วนท่ีลูกค้าเป็นผูอ้อกแบบ รวมทั้ งเป็นผู ้ก าหนด
คุณลกัษณะของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงหากมีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการออกแบบและการก าหนดชนิดของ
วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต บริษทัไม่ตอ้งร่วมรับผิดชอบในความไม่ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าว แต่หากความไม่
ปลอดภยัของสินคา้ดงักล่าวเกิดจากการผลิตท่ีผิดพลาดของบริษทัเอง บริษทัก็ตอ้งเป็นผูร่้วมรับผิดชอบค่าเสียหายท่ี
เกิดจากการฟ้องร้อง    

อยา่งไรก็ตามช้ินส่วนท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั
โดยตรง ดงันั้นหากสินคา้ของลูกคา้ถูกร้องเรียนและสาเหตุของการร้องเรียนเกิดจากการผลิตท่ีผิดพลาดของบริษทั 
ผลกระทบจากการร้องเรียนดงักล่าวก็จะเป็นเพียงความเสียหายท่ีไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค ประกอบกบัช้ินส่วน ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นช้ินส่วนท่ีใชใ้นการประกอบเป็นอุปกรณ์ของผูผ้ลิตและ
จดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1stTier Supplier) ซ่ึงหากมีความผิดพลาดในการผลิตช้ินส่วนของบริษทัเกิดข้ึนก็จะถูกตรวจ
พบและแกไ้ขในสายการผลิตของผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 ก่อนท่ีสินคา้จะเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูปและส่ง
มอบถึงมือผูบ้ริโภค 

ดงันั้นแมว้า่บริษทัจะมีความเส่ียงจากการท่ีอาจจะถูกฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดงักล่าว แต่จาก
เหตุผลขา้งตน้บริษทัจึงมีโอกาสต ่าท่ีจะตอ้งร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายจากการฟ้องร้องและหากตอ้งร่วมรับผิดชอบ
ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายดงักล่าวก็จะไม่สูงมาก เน่ืองจากความผิดพลาดดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อความปลอดภยั
ของผูบ้ริโภคโดยตรง ท่ีผา่นมาบริษทัยงัไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด 
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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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นอกจากน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีบริษทัประกนัภยัในประเทศไทยท่ีรับประกนัภยัในลกัษณะดงักล่าว 
และค่าใชจ่้ายในการท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัในต่างประเทศก็ไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บ บริษทั
จึงไม่ไดท้ าประกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องดงักล่าว  

3.1.1.7   ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 
บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจัดหาช้ินส่วนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็และอุตสาหกรรมกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  ซ่ึงในกระบวนการผลิตของบริษทั
มีการใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั จึงก่อใหเ้กิดของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งท่ีปล่อยออกทางอากาศและทางน ้ า โดยมี
ปริมาณของเสียต ่ามาก 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซ่ึงถูกควบคุมโดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การท่ีบริษทัจะปล่อยของเสียต่างๆ ออกสู่ภายนอกบริษทัไดน้ั้นจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซ่ึงในปี 2561 การปล่อยของเสียของบริษทัอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานท่ี ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดูรายละเอียดในส่วนท่ี 1 เร่ืองลกัษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ้ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม) 

 

3.1.1.8  ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมถึงการก าหนดนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนโยบายของรัฐบาลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง
ไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัและการด าเนินงานของบริษทัได้ เช่น การปรับเปล่ียน
ค่าแรงงานขั้นต ่า  การปรับเปล่ียนอตัราเงินเดือนค่าจา้งของผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ การปรับเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ การปรับเปล่ียนอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้นโดยการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายดงักล่าวจะกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกิจทุกราย 

อยา่งไรก็ตามปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั  ผูบ้ริหารของบริษทัได้
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงหรือ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยบริษทัได้ริเร่ิมน าเคร่ืองจักรอตัโนมติัมาใช้ในกระบวนการผลิต
บางส่วนในปี 2553 จนถึงปัจจุบนั และในอนาคตบริษทัมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาใหมี้การใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัใหเ้พ่ิม
มากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และแกไ้ขปัญหาค่าแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะท าให้
บริษทัเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัไดดี้ยิง่ข้ึน เป็นตน้ 

 3.1.2 ความเส่ียงกลุ่มธุรกจิทีป่รึกษาและก่อสร้าง ( EPC ) 
   3.1.2.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  

บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจรับเหมาและมีการขยายตวัทางธุรกิจเร็วจึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และด าเนินการ ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดบั
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ 
Foreman) หากบริษทัยอ่ยสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไป ยอ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผล
การด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดา้นน้ีดี ท่ีผ่านมาบริษทัมี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี โดยมีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ส่งบุคลากรเขา้ ร่วมการสัมมนาทั้ง
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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 ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดไดเ้พ่ือรักษา บุคลากร
ใหท้ างานกบับริษทั 

3.1.2.2 ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในสัญญา 
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการช าระเงินตาม

ความส าเร็จของงาน ซ่ึง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการด าเนินงานของบริษทัได้ อย่างไรก็ตามบริษทัมี
นโยบายในการป้องกนัความเส่ียง ดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหา
ขอ้มูลของลูกคา้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีการเรียกเก็บ เงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ี
ท าเสร็จ พร้อมกบัเร่ิมท าการคดัเลือกกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นรัฐบาลถือหุน้ หรือเป็นรัฐวสิาหกิจท่ีน่าเช่ือถือ 

 

 3.1.3 ความเส่ียงธุรกจิผลติและจ าหน่ายน า้ดบิ 
  3.1.3.1 ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 

บริษัทย่อยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากสภาพอากาศ อันเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ท าฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยงัมีปรากฏการณ์เอลนิโญ่  
ท่ีท าใหป้ริมาณฝนท่ีตกนอ้ยกวา่ปกติ  

มาตรการรองรับควำมเส่ียง คือ ปัจจุบนัปริมำตรเก็บกกัจะมีควำมจุคิดเป็น 2 เท่ำของปริมำณน ้ ำขำยต่อปี 
ในช่วง 3 ปีแรก ซ่ึงจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมำณน ้ ำขำยท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ60
ของควำมจุบ่อ ซ่ึงจะพิจำรณำหำหำแหล่งส ำรองน ้ ำดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จำกบ่อขำ้งเคียง 
 

3.1.3.2 ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมปีนเป้ือนมากบัน า้ 
บริษทัย่อยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการได้รับสารเคมีปนเป้ือนมากับน ้ า      

ซ่ึงมีผลท าใหน้ ้ าผิวดินดอ้ยคุณภาพ อนัเน่ืองมาจากการท ากิจการในพ้ืนท่ีเหนือน ้ า เช่น การปล่อยน ้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสตัว ์และ การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร เป็นตน้   

  มาตรการรองรับความเส่ียง คือ จดัเตรียมเคร่ืองมือวดัคุณภาพน ้ าในล ารางเพ่ือเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ 
ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวงัชุมชนและแหล่งกิจกำรตน้น ้ ำท่ีอำจปล่อยน ้ ำเสียลงล ำรำง โดยกำรเขำ้ไป
ท ำควำมเขำ้ใจและมีกำรประสำนกนัในกรณีท่ีอำจจะมีเหตุใหน้ ้ ำเสียเขำ้มำเจือปนในล ำน ้ ำได ้ 

3.1.3.3  ความเส่ียงจากคู่สัญญายกเลกิสัญญาการซ้ือขายน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าดิบมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาจะยกเลิกสัญญาซ้ือขายน ้ า 

หรือไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามสัญญา โดยบริษทัยอ่ยมีมาตรการรองรับความเส่ียง คือก าหนดเง่ือนไขในสัญญาให้มี
ความรัดกุม และก าหนดวิธีการท างานร่วมกนัเพ่ือลดขอ้โตแ้ยง้ และความไม่เขา้ใจในการปฏิบติังาน จดัประชุม
ร่วมกนัเพ่ือสรุปปัญหาดา้นการท างาน เพ่ือจะหาวธีิแกไ้ขปัญหาร่วมกนั นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยจะขยายฐานลูกคา้ เพ่ือ
เป็นการกระจายความเส่ียง 

3.1.3.4  ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพทางจุลชีวทีป่นเป้ือนในบ่อ 
เน่ืองจำกน ้ ำดิบเป็นน ้ ำจำกฝนท่ีไหลผ่ำนล ำรำงธรรมชำติจึงตอ้งมีกำรปนเป้ือนจำกสำรอินทรีย ์เช่น ซำก

พืชซำกสตัวเ์ป็นปกติ ซ่ึงสำรอินทรียเ์หล่ำน้ีจะเป็นสำรอำหำรให้กบัจุลินทรียจ์  ำพวกแบคทีเรีย รวมถึงปลำในบ่อน ้ ำ 
และจะเกิดผลกระทบคือ สำรอินทรียท่ี์ถูกยอ่ยสลำยโดยแบคทีเรียจะส่งผลใหค้่ำ บีโอดี สูงและ ออกซิเจนละลำย ต ่ำ 
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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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ส่วนปลำท่ีแพร่ขยำยพนัธ์ในบ่อและไม่สำมรถออกไปจำกบ่อได ้จะท ำใหค้่ำแอมโมเนีย และไนเตรด สูง ซ่ึงหำกสูง
มำกจะท ำใหคุ้ณภำพน ้ ำไม่เป็นไปตำมสญัญำ 

มำตรกำรรองรับควำมเส่ียง คือ ท ำกำรน ำปลำออกเป็นประจ ำ หรือ จ ำกดักำรเติบโตขยำยพนัธ์ปลำในบ่อ 
ท ำกำรติดตั้งเคร่ืองเติมอำกำศให้เพียงพอเพ่ือช่วยเร่งกระบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรียต์่ำงๆให้รวดเร็ว วำงแผน
และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือท ำกำรหมุนเวยีนหรือระบำยน ้ ำท่ีมีคุณภำพต ่ำในบ่อ 1 ท้ิง ในช่วงหยดุสูบประจ ำปี 

3.1.3.5  ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้าประจ า 
ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำลูกคำ้ประจ ำ ทั้งน้ีลูกคำ้ประจ ำของบริษทัฯ มีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเช่ือมัน่วำ่จะ

ยงัคงไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้นโยบำยในกำรลดควำมเส่ียงจำกกำร
พ่ึงพำลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงในแต่ละกลุ่มลูกคำ้ โดยกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่   

 

3.2  ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการ 
 3.2.1  ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทย่อย 
  บริษทัตอ้งน าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยทั้ง 6  แห่ง มารวมในงบการเงินรวมของบริษทั 

 ในปี 2561 บริษทัยอ่ยทั้ง 6 แห่ง มีรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีดีข้ึนจากปีท่ีผา่นมา ซ่ึงรายไดข้องบริษทัยอ่ยทั้ง 6 แห่ง 
รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายไดใ้นงบการเงินรวม  
 และนอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษทัย่อย นโยบายการ
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย รวมทั้งการส่งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปเป็น
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยเพ่ือก าหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัและ
บริษทัย่อยมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การบริหารจดัการตน้ทุน และการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3.3   ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 3.3.1  ความเส่ียงสภาพคล่องทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 2.60 เท่า โดยภาพรวมแลว้ 
บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2560 (ปี 2560 เท่ากบั 3.15 เท่า) เน่ืองจากบริษทัน าเงินท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน
ท่ีดีข้ึนไปลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูใ่นช่วงขยายกิจการเป็นผลใหมี้สภาพคล่องลดลง อยา่งไรก็ตามอตัราส่วนสภาพคล่อง 
2.60 ยงัเป็นอตัราส่วนท่ีเหมาะสม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวม บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.72 เท่า โดยภาพรวมแลว้กลุ่ม
บริษทัมีสภาพคล่องลดลงจากปี 2560  (ปี 2560 เท่ากบั 2.70 เท่า)  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดรั้บงานก่อสร้างขนาดใหญ่หลาย
โครงการ จึงตอ้งใชเ้พ่ือสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทั อย่ำงไรก็ตำมอตัรำส่วน สภำพคล่อง 1.72 ยงัคงเป็น
อตัรำส่วนท่ีเหมำะสม 
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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 

: 
: 
: 
: 

Asia Precision Public Company Limited 
APCS 
September 29, 2011 
Common shares 

Registered Capital :    Baht 659,999,962.00 
Paid-up Capital 
Par value 

: 
: 

   Baht 659,999,862.00 
  1.00 Baht 

Type of business 
 
 
 
 
 
 
Industry category                      

: 
 
 
 
 
 
 
: 

Core business – Metal parts manufacturing. Manufacture and sales of High 
Precision Machining and Cold Forging metal parts for automotive, air-
conditioning 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) 

                Head Office : Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang 
Chonburi, Chonburi 20000 

Company Registration No. : 0107554000011 
Tel No.         : (660) 38-468-300 
Fax No.     : (660) 38-458-751 
Homepage : www.asiaprecision.com 
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4. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน  ( ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 )  
 
4.1  ข้อมูลของบริษัท 

ช่ือบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ :  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : APCS 
วนัทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ : 29 กนัยำยน 2554 
ชนิดของหุ้นทีอ่อกจ ำหน่ำย : หุน้สำมญั 
ทุนจดทะเบียน :  659,999,962.00 บำท  
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 659,999,862.00 บำท  
จ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว : 659,999,862  หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 1.00 บำท 
ประกอบธุรกจิ : ธุรกิจหลัก ผลิตช้ินส่วนโลหะ ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำม

เท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ส ำหรับใชใ้น
อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเยน็ และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพ 
ธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง ( EPC )  งำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำร
ดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด รวมถึง 
จ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง
ต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำและธุรกิจพลงังำนทุกประเภท 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 

หมวดอุตสำหกรรม :  ยำนยนต ์(AUTO) 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ :  นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6 ต  ำบลดอนหวัฬ่อ  

 อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล :  0107554000011 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300  
โทรสำร :  (660) 38-458-751  
Homepage :  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  ข้อมูลของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัทย่อย 
 บริษัท  เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ำกดั  (“เอพเีอท”ี) 

ทุนจดทะเบียน :  150,000,000.00 บำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 150,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว : 15,000,000 หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 10.00 บำท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High 

Precision Machining & Cold Forging) ส ำหรับใชใ้นอตุสำหกรรม
ยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ือง
ท ำควำมเยน็ และอุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพ 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6  
ต ำบลดอนหวัฬ่อ  อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

ทีต่ั้งสำขำ : 700/102 หมู่ 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล :  0205553022761 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300  
โทรสำร :  (660) 38-458-751 
เปลีย่นแปลงช่ือและทีอ่ยู่
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท  

:  เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำก 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  
ท่ีอยูจ่ำก 700/102 หมู่ 1 ต ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดั
ชลบุรี 20160 เป็น เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6  
ต ำบลดอนหวัฬ่อ  อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

   
 บริษัท  เอเซียพรีซิช่ันเทค  จ ำกดั  (“เอเอสที”)  

ทุนจดทะเบียน :  1,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 1,000,000.00 บาท 
จ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว : 200,000 หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 5.00 บำท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะ 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6  

ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล :  0205561031706 
โทรศัพท์ :  (660) 38-468-300 
โทรสำร :  (660) 38-458-751 
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 A2 Technology Co., Ltd. ("A2") 

Registered Capital   : Baht 500,000,000.00 

Paid-up Capital                            : Baht 500,000,000.00 

               Number of paid-up shares       :      50,000,000  common shares. 

               Par Value (Baht)                       :      10.00 per share 

Type of Business     : Provide engineering service and automation solution and provides construction 

and maintenance services of renewable energy power plants 

Head Office     : Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang Chonburi, 

Chonburi 20000  

            Branch Office            :    223/53, 13th Floor, Country Complex Tower A, Sunphawut Road,     

                      Bangna Tai  Subdistrict , Bangna, Bangkok 10260.   

              Company Registration No. : 0205553022311 

Head office Tel No .          : (660) 38-468-300 

Branch Tel No .           : (662) 361-5494-5  

Fax No.       : (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.  

Par Value (Baht)                        :   1,000.00 per share 

Type of Business : Procurement and distribution of equipment for the power generation systems 

and alternative energy power production 

Head Office : Amata Nakorn Industrial Estate, 700/331 Moo 6, Donhualor, Muang Chonburi, 

   Chonburi 20000 

             Branch Office              :     223/53, 13th Floor, Country Complex Tower A, Sunphawut Road,     

                     Bangna 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 เทคโนโลย ีจ ำกดั  (“เอทู”) 
ทุนจดทะเบียน :  500,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 500,000,000.00 บาท 
จ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว : 50,000,000 หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 10.00 บำท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ใหบ้ริการในดา้น Engineering Service และ Automation Solution และ

ให้บริการงานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนทุกชนิด 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6  
ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

ทีต่ั้งสำขำ : เลขท่ี 223/53 อำคำรคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพำวธุ  
แขวงบำงนำใต ้ เขตบำงนำ  กรุงเทพมหำนคร 10260 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล : 0205553022311 
โทรศัพท์ส ำนักงำนใหญ่ : (660) 38-468-300 
โทรศัพท์สำขำ : (662) 361-5494-5 
โทรสำร : (662) 361-5496 

 

 บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั  (“เอพที”ี) 
ทุนจดทะเบียน :  10,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 10,000,000.00 บาท 
จ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว : 10,000 หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 1,000.00 บำท 
ประกอบธุรกจิหลกั : จ าหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เ พ่ือใช้ในการก่อสร้างงาน

โครงสร้างต่างๆ  ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท   
ธุรกิจน ้ า และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขท่ี  700/331 หมู่ท่ี 6  
ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 

ทีต่ั้งสำขำ : เลขท่ี 223/53 อำคำรคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพำวธุ 
แขวงบำงนำใต ้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล : 0205560020808 
โทรศัพท์ส ำนักงำนใหญ่ : (660) 38-468-300 
โทรศัพท์สำขำ : (662) 361-5494-5 
โทรสำร : (662) 361-5496 
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• A2teeravat joint venture Co., Ltd. 

          Preferred Shares    Common Shares         Total 

Registered Capital                 :     36,750,000.00 Baht                38,250,000.00 Baht    75,000,000 Baht 

Paid up Capital                 :     9,187,500.00 Baht  9,562,500.00 Baht  18,750,000.00 Baht 

Number of paid up shares         :     3,6750,000 shares   3,825,000 shares 

Par value per share                    :        10.00 Baht     10.00 Baht 

Paid up par value                  :  2.50 Baht       2.50 Baht 

Voting rights                  :  10,000 votes per share 1 vote per share 

Type of business                   :  Construction of buildings, housing, roads, bridges, tunnels, and all other  

         construction types 

Head office                   :      223/53, 13th Floor, Country Complex Tower A, Sunphawut Road, 

    Bangna Tai  Subdistrict , Bangna, Bangkok 10260     

Company Registration No. : 0105561082832 

Tel                                                  :      (662) 361-5494-5 

Fax                                                 :      (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 ตรีวฒัน์ จ ำกดั  (“เอทูท”ี) 
  หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั รวม 
ทุนจดทะเบียน :  36,750,000.00 บาท 38,250,000.00 บาท 75,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 9,187,500.00 บาท 9,562,500.00 บาท 18,750,000.00 บาท 
จ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว : 3,675,000 หุน้ 3,825,000 หุน้  
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 10.00 บำท 10.00 บำท  
มูลค่ำทีเ่รียกช ำระแล้ว : 2.50 บำท 2.50 บำท  
สิทธิในกำรออกเสียง : 1 หุน้ เท่ากบั 

 10,000 เสียง 
1 หุน้ เท่ากบั  

1 เสียง 
 

ประกอบธุรกจิหลกั : ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย ์ท่ีพกัอำศัย 
สถำนท่ีท ำกำร ถนน สะพำน เข่ือน อุโมงคแ์ละงำนก่อสร้ำงอยำ่งอ่ืน
ทุกชนิด รวมทั้งรับท ำงำนโยธำทุกประเภท 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 223/53 อำคำรคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพำวธุ      
แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล : 0105561082832 
โทรศัพท์ : (662) 361-5494-5 
โทรสำร : (662) 361-5496 
   

 บริษัท ชลกจิสำกล จ ำกดั  (“ซีเค”) 

ทุนจดทะเบียน :  120,000,000.00 บาท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 120,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุ้นทีช่ ำระแล้ว  : 1,200,000 หุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 100.00 บำท 
ประกอบธุรกจิหลกั : ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 223/53 อำคำรคนัทร่ี คอมเพลก็ซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพำวธุ      

แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล : 0105549083841 
โทรศัพท์ : (662) 361-5494-5 
โทรสำร : (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 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 45 

4.3  ข้อมูลบุคคลอ้ำงองิ 

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

 ผู้สอบบัญชี  
บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
เลขท่ี 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก  
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท:์ (662) 105-4661 โทรสำร: (662) 026-3760  
ช่ือผูต้รวจสอบบญัชี 
นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  3759 
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5.  Shareholding Structure  
 

5.1  Shareholding Structure 

5.1.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2018 
No. of  

Common shares 

Amount of per 

share 

(Baht) 

Amount 

(Baht) 

Registered Capital 659,999,962 1.00 659,999,962 

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

 

5.1.2  Shareholders of the top-ten major shareholders of the Company according to the latest book 

closing date on December 28, 2018.    

 

Name 

No. of  

Common 

shares 

% of total shares all 

issued 

1. Advance Web Studio Co., Ltd..1)  146,000,000 22.12 

2. Karoonkornsakul Group2)  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. 

8. 

9. 

Ms.Daranee  Attanand 

Mr.Sirote Sangthawaiporn 

Ms.Sathinee  Chantasaswat 

 10,069,900  

9,613,400 

9,321,259 

1.53 

1.46 

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 

          2)See detail Karoonkornsakul Group at no. 5.1.5 
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5.  ผู้ถือหุ้น 
 

5.1  ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
5.1.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแลว้ 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

5.1.2  รำยช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ (วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561)    
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนจ านวนหุ้น 

ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
1. บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั1) 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มกำรุณกรสกลุ2)  120,685,157 18.29 
3. นำยสมชำย  หงส์รัตนวจิิตร  40,000,000 6.06 
4. นำยชำญชยั  กลุถำวรำกร   24,087,700 3.65 
5. นำยจอมทรัพย ์ โลจำยะ  22,087,231 3.35 
6. นำยอรรณพ  ล้ิมประเสริฐ  19,864,000 3.01 
7. นำงดำรำณี  อตัตะนนัทน์  10,069,900 1.53 
8. นำยสิโรจน์  แสงเทวำยภรณ์ 9,613,400 1.46 
9. นำงสำวสำธินี จนัทศำศวตั 9,321,259 1.41 
10. บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก     9,061,700 1.37 

   410,790,347 62.25 
 
 

หมำยเหต ุ :   1)รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สดัส่วนกำรถือหุ้น บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั 
            2) รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.5 สดัส่วนกำรถือหุ้น กลุ่มกำรุณกรสกุล 
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5.1.3  Portion shareholders of the Company according to the latest book closing date on December 28, 

2018.  

 
Name 

No. of 

Shareholders 

No. of  

Common shares 

% of total shares all 

issued 

1. Advance Web Studio Co., Ltd1) 1 146,000,000 22.12 

2. Karoonkornsakul Group2) 8 120,685,157 18.29 

3. Mr.Somchai HongRatanavijit 1 40,000,000 6.06 

4. Minority shareholders 1,324 353,314,705 53.53 

  1,334 659,999,862 100.00 
        Note  :  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%)  

  Remark :   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)  

 
Name 

No. of 

Shareholders 

No. of  

Common shares 
% of total shares all issued 

1. AWS Asset Management Co., Ltd.3) 1 29,998   99.9933 

2. Minority shareholders (2 persons) 2          2     0.0067 

  3 30,000 100.0000 
 

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 

Common shares 

% of total shares all issued 

1. Mr. Apichart Karoonkornsakul 91,668,398 13.88 

2. Mr. Pete Karoonkornsakul 6,976,425   1.06 

3. Mrs. Ratana Karoonkornsakul 2,677,414   0.41 

4. Mr. Pat Karoonkornsakul 665,913   0.10 

5. Ms. Wachirayan Karoonkornsakul 254,959   0.04 

5. Mrs.Panee Karoonkornsakul 6,366   - 

6. Mr. Chairoj*   Vetnaruman 17,335,682   2.63 

7. Miss Norachan** Vacheesuthum 1,100,000   0.17 

   120,685,157 18.29 

        Note  : * Mr. Chairoj Vetnaruman is Miss Anchalee Karoonkornsakul's husband.  

** Miss Norachan Vacheesuthum Be a child Mr. Ratchadech Vacheesuthum and Miss. Chittima Karoonkornsakul  
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5.1.3  สัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วนัที ่28 ธันวาคม 2561)  
 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวน 
ราย 

จ านวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั1) 1 146,000,000 22.12 
2. กลุ่มกำรุณกรสกลุ2) 8 120,685,157 18.29 
3. นำยสมชำย  หงส์รัตนวจิิตร 1     40,000,000   6.06 
4. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย 1,324 353,314,705 53.53 
  1,334 659,999,862 100.00 

 
โดยแบ่งเป็น ผูถื้อหุน้ไทย มีจ ำนวน 1,328 รำย (รวมจ ำนวนหุน้ 656,156,676 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.42) และ 
 ผูถื้อหุน้ต่ำงดำ้ว มีจ ำนวน 6 รำย (รวมจ ำนวนหุน้ 3,843,186 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.58)  
 

หมำยเหต ุ :   1) รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.4 สดัส่วนกำรถือหุ้น บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั 
            2) รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.5 สดัส่วนกำรถือหุ้น กลุ่มกำรุณกรสกุล 
 

5.1.4   สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท แอด็วานซ์ เวบ็ สตูดโิอ จ ากดั (วนัที ่31 ธันวาคม 2561)  ประกอบด้วย  

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

จ านวน 
ราย 

จ านวน 
หุ้นรวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์จ ำกดั3) 1 29,998 99.9933 
2. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย (จ ำนวน 2 รำย) 2          2   0.0067 
  3 30,000       100.0000 

 

หมายเหตุ : 3)รำยละเอียดดูขอ้ 5.1.6 สดัส่วนกำรถือหุ้น บริษทั เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท ์

5.1.5   สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการุณกรสกลุ  (วนัที ่28 ธันวาคม 2561)  ประกอบด้วย 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. นำยอภิชำติ กำรุณกรสกลุ 91,668,398 13.88 
2. นำยพิชญ ์ กำรุณกรสกลุ 6,976,425 1.06 
3. นำงรัตนำ กำรุณกรสกลุ 2,677,414 0.41 
4. นำยภทัร์ กำรุณกรสกลุ 665,913 0.10 
5. นำงสำววชิรญำณ์ กำรุณกรสกลุ 254,959 0.04 
6. นำงภำณี กำรุณกรสกลุ 6,366 - 
7. นำยชยัโรจน์* เวทยน์ฤมำณ 17,335,682 2.63 
8. นำงสำวนรจนัทร์** วจีสุธรรม 1,100,000 0.17 
   120,685,157 18.29 

หมายเหตุ: * นำยชยัโรจน์ เวทยน์ฤมำณ เป็นสำมีของนำงสำวอญัชลี กำรุณกรสกุล  

 **นำงสำวนรจนัทร์ วจีสุธรรม เป็นบุตรของ นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกุล 
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5.1.6   Portion shareholders of AWS Asset Management Co., Ltd. as follows  (as at 31 December 2018) 

 
Name 

No. of 

Shareholders 

No. of  

Common shares 

% of total shares all 

issued 

1. Mrs. Pimparuda Pitakteeratham 1 9,998 99.98 

2. Minority shareholders (2 persons) 2       2   0.02 

  3 10,000 100.00 
 

 

5.2  Shareholding Structure  of Subsidiaries  - Asia Precision A.T. Company Limited 

5.2.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2018 

No. of  

Common shares 

 (Shares) 

Amount of per share 

(Baht) 

Amount 

(Baht) 

Registered Capital 15,000,000 10.00 150,000,000.00 

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

5.2.2  Shareholders of Asia Precision A.T. Company Limited 

 
Name 

No. of  

Common shares 

% of total shares all issued 

1. Asia Precision Public Company Limited 14,999,997  99.99998 

2. Minority shareholders (3 persons)  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 

As at 31 December 2018 

No. of  

Common shares 

 (Shares) 

Amount of per share 

(Baht) 

Amount 

(Baht) 

Registered Capital 200,000 5.00 1,000,000.00 

Paid-up Capital 200,000 5.00 1,000,000.00 
 

5.3.2 Shareholders of Asiaprecisiontech Co., Ltd. 

 
Name 

No. of  

Common shares 

% of total shares all issued 

1. Asia Precision A.T.Company Limited 199,997 99.9985 

2. Minority shareholders (3 persons)  3    0.0015 

   200,000 100.0000 
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5.1.6   สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดบับลวิ เอส แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จ ากดั (วนัที ่31 ธันวาคม 2561)  ประกอบด้วย 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนราย 

จ านวนหุ้น
รวม 

สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. นำงพิมพฤดำ  พิทกัษธี์ระธรรม 1 9,998 99.98 
2. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย (จ ำนวน 2 รำย) 2        2   0.02 
  3 10,000 100.00 

5.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั* 
5.2.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

 
 

5.2.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั* 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  14,999,997 99.99998 
2. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย (จ ำนวน 3 รำย)  3 0.00002 
   15,000,000 100.00000 

 

        หมายเหตุ: * เม่ือวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้เปลีย่นช่ือ จากบริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั เป็น บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั 

5.3 หุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค จ ากดั 
5.3.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 200,000 5.00 1,000,000.00 
ทุนเรียกช ำระแลว้ 200,000 5.00 1,000,000.00 

 
 

5.3.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค จ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั 199,997 99.9985 
2. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย (จ ำนวน 3 รำย)  3 0.0015 
   200,000 100.0000 
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5.4  Shareholding Structure  of Subsidiaries  - A2 Technology Company Limited 

5.4.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2018 

No. of  

Common shares 

 (Shares) 

Amount of per share 

(Baht) 

Amount 

(Baht) 

Registered Capital 50,000,000 10.00 500,000,000.00 

Paid-up Capital 50,000,000 10.00 500,000,000.00 

 

5.4.2  Shareholders of A2 Technology Company Limited   

 
Name 

No. of  

Common shares 

% of total shares all issued 

1. Asia Precision Public Company Limited 49,999,997 99.99999 

2. Minority shareholders (3 persons)  3    0.00001 

   50,000,000 100.00000 

 

5.5 Shareholding Structure  of Subsidiaries  - APCS Technology Company Limited 

5.5.1Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2018 

No. of  

Common shares 

(Shares) 

Amount of per share 

(Baht) 

Amount 

(Baht) 

Registered Capital 10,000 1,000.00 10,000,000.00 

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

5.5.2  Shareholders of APCS Technologies Company Limited 

 
Name 

No. of  

Common shares 

% of total shares all issued 

1. A2 Technology Company Limited       9,997   99.97 

2. Minority shareholders (3 persons)           3 0.03 

   10,000                 100.00 
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5.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
5.4.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 10.00 500,000,000.00 
ทุนเรียกช ำระแลว้ 50,000,000 10.00 500,000,000.00 

 
 

5.4.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  49,999,997 99.99999 
2. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย (จ ำนวน 3 รำย)  3 0.00001 
   50,000,000 100.00000 

 
 
 
 

5.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั  
5.5.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 10,000.00 1,000.00 10,000,000.00 
ทุนเรียกช ำระแลว้ 10,000.00 1,000.00 10,000,000.00 

 

5.5.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 9,997   99.97 
2. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ยอ่ืน (จ ำนวน 3 รำย)  3    0.03 
   10,000 100.00 
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5.6 Shareholding Structure of Subsidiaries - A2teeravat joint venture Co., Ltd. 

5.6.1 Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2018 

No. of  

Common shares 

(Shares) 

No. of  

Preferred Shares 

(Shares) 

Amount of per 

share 

(Baht) 

Amount 

(Baht) 

Registered Capital 3,825,000 3,675,000 10.00 75,000,000.00 

Paid-up Capital 3,825,000 3,675,000 2.50 18,750,000.00 

5.6.2  Shareholders of A2teeravat joint venture Co., Ltd. 

 

Name 

No. of  

Common shares 

 (Shares) 

No. of  

Preferred Shares 

(Shares) 

% of total shares all 

issued 

1. Teeravat Surin Construction Co., Ltd. 3,825,000              - 51.00000 

2. A2 Technology Co., Ltd.              - 3,674,997 48.99997 

3. Mr. Suriyon Udcharchon              -               1   0.00001 

4. Mr. Chairoj  Vetnaruman              -               1   0.00001 

5. Mr. Anurote Nitipornsri              -               1   0.00001 

  3,825,000 3,675,000          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 : 1 vote 

2. Preferred Shares 1 Shares : 10,000 votes 

5.7 Shareholding Structure  of Subsidiaries  - Cholkij Sakol Company Limited 

5.7.1  Number of Registered Capital and Paid-up capital 

As at 31 December 2018 
No. of shares 

(Shares) 

Amount of per share 

(Baht) 

Amount 

(Baht) 

Registered Capital 1,200,000 100.00 120,000,000.00 

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

5.7.2  Shareholders of Cholkij Sakol Company Limited 

 Name No. of shares % of total shares all issued 

1. A2 Technology Company Limited 640,000 53.33 

2. Mr. Tharatip Tarathamrat  447,500 37.29 

3. Minority shareholders (2 person)  112,500   9.38 

   1,200,00 100.00 
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5.6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย – บริษัท กจิการร่วมค้า เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั 
5.6.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 3,825,000 3,675,000 10.00 75,000,000.00 
ทุนเรียกช ำระแลว้ 3,825,000 3,675,000 2.50 18,750,000.00 

 
 

5.6.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท กจิการร่วมค้า เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั 
 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามญั 

(หุ้น) 
จ านวนหุ้นบุริมสิทธิ

(หุ้น) 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 3,825,000 - 51.00000 
2. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั -                 3,674,997 48.99997 
3. นำยสุริยล  อุดชำชน - 1                0.00001 
4. นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ - 1                0.00001 
5. นำยอนุโรจน์  นิธิพรศรี - 1                0.00001 
  3,825,000 3,675,000            100.00000    

5.6.3  สิทธิการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่ บริษัท กจิการร่วมค้า เอทู ตรีวฒัน์ จ ากดั 

 ชนิดหุ้น สิทธิการออกเสียง 
1. หุน้สำมญั 1 หุน้  ต่อ 1 เสียง 
2. หุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ ต่อ 10,000 เสียง 

 
 

5.7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท ชลกจิสากล จ ากดั  
5.7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช าระแล้ว 

ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้นสามญั 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 
(บาท) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

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

 

5.7.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชลกจิสากล จ ากดั 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  640,000 53.33 
2. นำยธรำธิป ธำรำธรรมรัตน์  447,500 37.29 
3. ผูถื้อหุน้รำยยอ่ยอ่ืน (จ ำนวน 2 รำย)  112,500   9.38 
   1,200,000 100.00 

 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 51 

6.  Dividend Policy 
 

6.1  APCS's dividend payment policy 

 The Company has a policy to pay dividend at not less than 40% of net profit after corporate income tax in 

the Company's separate financial statement and after legal reserve. However, the Company may declare dividend 

payment at a lower rate, depending on its performance, financial position, liquidity, working capital need, business 

expansion, and other factors related to its business management as deemed fit by the Board of Directors and/or the 

shareholders of the Company 
 

Details of dividend payment 
Separate of Financial Statement 

2016 2017 2018* 

par value of per share (Baht)  1 1 1 

Number of the Company's issued shares  660 660 660 

Annual net profit(loss) (Million Baht)        43.13 102.48 136.77 

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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6.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

6.1  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย   อยำ่งไรก็ตำมบริษทัอำจก ำหนดให้มี
กำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง 
ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำร
บริหำรงำนของบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร 

 

เงนิปันผลจ่าย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559  2560 2561* 

มูลค่าหุ้นละ (บาท)  1 1 1 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  660 660 660 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)  43.13 102.48 136.77 
เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น  - - - 

 

* ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562  มีมติงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  
และให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 เพ่ืออนุมติัต่อไป 
 

6.2  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ
หลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัยอ่ย และหลงัหักส ำรองตำมกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำม
บริษัทย่อยอำจก ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำน้อยกว่ำท่ีก ำหนดข้ำงต้นได้ โดยข้ึนอยู่กับผลกำร
ด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ 
และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำนของบริษทัยอ่ย ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ย และ/หรือผูถื้อหุ้น
ของบริษทัยอ่ยเห็นสมควร 
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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 วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   นำยมนู  เลียวไพโรจน ์(ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ) 
2.   ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม (รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  / กรรมกำรอิสระ) 
3.   นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร (กรรมกำร /  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  / กรรมกำรอิสระ) 
4.   นำยสมโภชน ์ วลัยะเสวี (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  /  กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  /  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรอิสระ) 
5.   นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกลุ (กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร)  
6.   นำยชยัโรจน ์ เวทยน์ฤมำณ (กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรผูจ้ดักำร) 
7.   นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกลุ (กรรมกำร) 
8.   นำยสุริยล  อุดชำชน (กรรมกำร )  

9.   นำยภทัร์  กำรุณกรสกลุ (กรรมกำร) 

10.   นำยรำจีฟ  วิจำยนั (ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ) 
11.  นำยอนุโรจน ์ นิธิพรศรี (เลขำนุกำรกรรมกำรบริษทั/ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรบุคคล) 
 
 

9 10 11 

5 6 7 8 

1 2 3 4 
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List of the Director and Executive as of 25 February 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)  

                    

 

9 10 11 

5 6 7 8 

1 2 3 4 
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที ่ 25  กมุภาพนัธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   นำยมนู  เลียวไพโรจน ์(ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ) 
2.   ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม (รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  / กรรมกำรอิสระ) 
3.   นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร (กรรมกำร /  กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  / กรรมกำรอิสระ) 
4.   นำยสมโภชน ์ วลัยะเสวี (กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  /  กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  /  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรอิสระ) 
5.   นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกลุ (กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร)  
6.   นำยชยัโรจน ์ เวทยน์ฤมำณ (กรรมกำร  / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  กรรมกำรผูจ้ดักำร) 
7.   นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกลุ (กรรมกำร) 
8.   นำยสุริยล  อุดชำชน (กรรมกำร )  

9.   นำยภทัร์  กำรุณกรสกลุ (กรรมกำร) 

10.   นำยรำจีฟ  วิจำยนั (ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ)  
11.  นำยอนุโรจน ์ นิธิพรศรี (เลขำนุกำรกรรมกำรบริษทั / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป / รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรบุคคล) 
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1. Profile of the Directors, Executives and Authorized Persons (as of 25 February 2019) 
 

No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 

the Company 

Shares 

Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

1. Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board / 

Independent Director 

76 - Bachelor of Science in Economics 

(Honors), Thammasat University. 

- Master of Science in Economics, 

University of Kentucky. 

- Honorary Doctoral Degree in 

Business Administration, 

Thammasat University.  

- National Defense College of 

Thailand Class 34. 

- M.Sc.Center in Nagoya Japan 

- Thai Institute of Directors (IDO)   

   (Chairman 3/2001). 

- Thai Institute of Directors (IDO) 

(DAP 30/2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 2006-Present 

 

2014-2015 

2006-2014 

2016 - Present 

 

2004-Present 

 

2004-Present 

2004-Present 

2004-Present 

2006-Present 

2010-Present 

2010-Present 

2011-Present 

 

Chairman of the Board / Independent 

Director  

Audit Committee 

Audit Committee Chairman  

Audit Committee Chairman/ 

Independent Director  

Director/Audit Committee  

 

Chairman of the Board  

Chairman of the Board 

Chairman of the Board 

Audit Committee Chairman  

Chairman of the Board  

Chairman of the Board  

Chairman of the Board  

 

Asia Precision PLC 

 

 

 

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 

 

 

http://www.sgx.com/
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1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ( ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562 ) 
 

ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ /  
กรรมการอิสระ 

76 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต      
(เกียรตินิยมดี)   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี    
  บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ    
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนั 
ราชอาณาจกัร วปอ.รุ่น 34 

- วฒิุบตัร การพฒันาอุตสาหกรรม  
  ศูนยอ์บรมนาโงยา ประเทศญ่ีปุ่ น 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Chairman 
2000 รุ่นท่ี 3/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

 
 

 

ไม่มี ไม่มี 
 

2549-ปัจจุบนั 
 

 2557-2558 
 2549-2557 
2559-ปัจจุบนั 

 
 2547-ปัจจุบนั 

 
 
2547-ปัจจุบนั 

 
2547-ปัจจุบนั 

 
2547-ปัจจุบนั 

 
2549-ปัจจุบนั 

 
2553-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

 

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

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) (ตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศสิงคโปร์) 
บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั บางกอกสหประกนัภยั 
จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สยำมสตีลอินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ยบิูลล่ี เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั 
(มหำชน) 
บริษทั เออาร์ ไอพี จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ที.เอม็.ซี.อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน)  
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 

the Company 

Shares 

Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

2. Prof. Udomsil  

Srisaengnam, MD 

Vice Chairman  /  

Audit Committee 

Chairman  / 

Chairman of the 

Recruitment and 

Compensation Committee / 

Independent Director 

76 - Bachelor of Medicine  , Mahidol 

University.  

- Doctoral of Certificate in the field 

of psychiatric medicine (Medicine) 

FRCP – Fellowship of the Royal 

College of    Physicians 

(Edinburgh). 

- Thai Institute of Directors (IDO) 

(DAP 87/2011). 

- - 2006-Present 

 

Feb 2019 Present 

2016-Feb 2019 

2015 

2014-Present 

 

1994-Present 

1991-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 

 

 

 

 

 

 

Theptarin Hospital 

Chin Huay Co., Ltd. 

          

3. Mr.  Narong 

Varongkriengkrai 

Director /  

Audit Committee / 

Recruitment and 

Compensation 

Committee / 

Independent Director 

 

68 -  Bachelor of  Mechanical 

Engineering, 

FACHHOCHSCHULE  

   NIEDERRHEIN , GERMANY.   

-  Master Mechanical Engineering, 

UNIVERSITAET SIEGEN,    

   GERMANY.   

                  - -  2011-Present 

Feb 2019-Present 

2016- Feb 2019 

2014-Present 

 

2012-Present 

 

2016-Present 

2017-Present 

    2015 – Present 

 

Director / Independent Director 

Audit Committee Chairman  

Audit Committee 

Recruitment and Compensation 

Committee 

Director 

 

Director 

Director 

Director / Audit Committee Chairman  

 

Asia Precision PLC 

 

 

 

 

Thai Auto tool and Die Co., 

Ltd 

Thai - Germany Institute  

Bank of Thailand 

Nippon Kikai Engineering 

Co.,Ltd. 
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ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

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

76 - ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาเอก FRCP – Fellowship of 
the Royal College of  Physicians 
(Edinburgh)  

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

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
   บริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 2549-ปัจจุบนั 
 

ก.พ.2562 –ปัจจุบนั 
2559-ก.พ.2562 

2558 
2557-ปัจจุบนั 

 
2537-ปัจจุบนั 
2534-ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทน 
จิตแพทยท่ี์ปรึกษา 
ประธานกรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
บริษทั เจริญอุตสาหกรรม จ ากดั 

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

68 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล     
    FACHHOCHSCHULE  
     NIEDERRHEIN , GERMANY   
-  ปริญญาโท  
    UNIVERSITAET SIEGEN,    
     GERMANY   

ไม่มี ไม่มี 
 

2554-ปัจจุบนั 
ก.พ.2562 –
ปัจจุบนั 

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

 
2559-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

2558-2560 
 

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

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

(Year) 
Education 

Relationship with 

the Company 

Shares 

Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

4. Mr. Sompote Wallayasewi Director / 

Chairman of Risk 

Management 

Committee/ 

Audit Committee / 

Recruitment and 

Compensation 

Committee / 

Independent Director 

 

 

52 - 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). 

                 - 0.03 2006-Present 

 

2014-Present 

 

 

2018-Present 

2018-Present 

2018-Present 

     

     2007-Present  

2008-Present 

 

2010-Present 

2014-Present 

2014-Present 

2017-Present 

 

 

    2008-2014 

 

 

 

 

 

Director / Independent Director / 

Audit  Committee  

Chairman of Risk Management 

Committee / Recruitment and 

Compensation Committee 

Director / Independent Director 

Director / Independent Director 

Director / Independent Director 

 

Director 

Managing Director 

 

Managing Director  

Managing Director 

Managing Director 

Consultant for Subcommittee on 

Human Rights and Consumer 

Protection 

 Director 

 

 

 

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. 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)          
 

หนำ้ 56 

 
ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

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

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University 
of  Dallas, USA 

- ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิต (JDBA) 
โครงการผลิตนกัศึกษาร่วมปริญญา
เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยั และธรรมศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 
Accreditation 

  Program (DAP) รุ่นท่ี 87/2011    
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 0.03 2549-ปัจจุบนั 
 

2557-ปัจจุบนั 
 

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

 
2557-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

 
 

2551-2557 
 
 

 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน 
กรรมการ / กรรมการอิสระ 
กรรมการ / กรรมการอิสระ 
กรรมการ / กรรมการอิสระ 
 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมมาธิการ
สิทธิมนุษยชนและการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
กรรมการ 
 
 
 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั
(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส  เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั วลัวีร์ จ  ากดั 
บริษทั ศูนยป์ระสานงานความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการ
ส่งออกผลไม ้จ  ากดั 
บริษทั เวียร์ 564 จ  ากดั 
บริษทั อินโดกูนา (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 
บริษทั อกริ แอคทีฟ จ ากดั 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
 
 
บริษทั บางกอกอีเวน้ทแ์อนดเ์อก็ซิ
บิชัน่ จ  ากดั 
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 

the Company 

Shares 

Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director /  

Risk Management  

Committee  / 

President  /   

Chairman of Executive 

Committee  / 

Executive 

56 

 

- Bachelor of Business Administration 

(Marketing),   Assumption University. 

- Master of MBA, University of 

Washington, USA. 

- Thai Institute of Directors  

  (DAP 86/2010)    

   

- Brother of  

  Miss Chittima    

  Karoonkornsakul 

and Miss Anchalee 

Karoonkornsakul 

  - Brother in law    

    Mr. Chairoj    

    Vetnaruman  and  

    - fater of Pat 

Karoonkornsakul 

14.29 1994-Present 

 

2014-Present 

      2018-Present 

      2010-Present 

 

1992-Present 

1993-Present 

1997-Present 

2004-Present  

 2006-Present 

2010-2016 

 

1990-2014 

2011-2014 

 

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 

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 

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  

 

2.63 1994-Present 

 

 

2014-Present 

     2018-Present 

      

      2018-Present 

     2010-Present 

2010-Present 

2011-2014 

Director /Managing Director / Executive 

Committee Member /Acting Chief of 

Purchasing /Acting Chief of Operations / 

Risk Management Committee 

Director 

 

Director 

Director / Executive Committee Member 

Director / Executive Committee Member 

Director 

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 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)          
 

หนำ้ 57 

 
ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

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

56 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
   (สาขาการตลาด)   
  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
   University of Washington, USA 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
86/2010   สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการ 

  บริษทัไทย 

- พ่ีชายของ  
   น.ส.จิตติมา  
  การุณกรสกุล    
- พ่ีชายของ  
   น.ส.อญัชลี  
  การุณกรสกุล    
  ภรรยานายชยัโรจน์  
  เวทยน์ฤมาณ  
- บิดานายภทัร  
   การุณกรสกุล 

14.29 2537-ปัจจุบนั 
 

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

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

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 2)

บริษทั พาร์ค เทอเรซ จ ากดั 
บริษทั ดีแมค กรุ๊ป จ ากดั 
บริษทั เทพธญัญภา จ ากดั 
บริษทั คลสัเทค จ ากดั 
บริษทั เอม็ดิก โฮลด้ิง จ  ากดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีทรี จ  ากดั 
PT. API PRECISION 

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

52 - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั     

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

- สามี น.ส.อญัชลี  
  การุณกรสกุล    
 นอ้งสาวนายอภิชาติ    
 การุณกรสกุล 

2.63 2537-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2557-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 

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

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบริหาร /รักษาการ
ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือ/ 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย
ปฏิบติัการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
จ  ากดั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 2) 

PT. API PRECISION 
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 

the Company 

Shares 

Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

7. Miss Chittima 

Karoonkornsakul 

(Appointed on February 26, 

2018 replace Mr.Ratchadech 

Vacheesuthum effective 

February 27, 2018) 

Director  54 - Bachelor of Accounting, 

Chulalongkorn University. 

- Master of MBA, 

  Seattle University, USA. 

-Thai Institute of Directors  

  (DAP 86/2010). 

 

 

 

 

- sister of    

   Mr.Apichart  

   Karoonkornsakul  

   And Miss Anchalee   

   Karoonkornsakul  

 

- 2010-2016 

2018-Present 

1990-Present 

2002-Present 

2003-Present 

2005-Present 

2006-Present 

 

2010-Present 

2011-Present 

2011-Present 

2011-Present 

2011-Present 

2013-Present 

 2015-Present 

2016-Present 

 

 

Director  

Director  

Director/ Financial Controller 

Director  

Director  

Director 

Director/ Financial Controller 

 

Director/ Financial Controller 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director/ Financial Controller 

Director 

Director/ Financial Controller 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)          
 

หนำ้ 58 

 
ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2561 แทน 
นายรัชเดช วจีสุธรรม มีผล
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561) 

กรรมการ 
 

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

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 
 
 
 

- นอ้งสาวของนาย
อภิชาติ การุณกรสกุล  
 

ไม่มี   2553-2559 
2561-ปัจจุบนั 
2533-ปัจจุบนั 
2545-ปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 

 
2553-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั 

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

 
 

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

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

(Year) 
Education 

Relationship with 

the Company 

Shares 

Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

8. Mr.Suriyon Udcharchon 

Appointed on February 26, 

2018 replace Mr. Mr. 

Yoshikastu Kurashi  

 effective February 27, 2018) 

Director 53 - Bachelor of Engineering, Chiang 

Mai University 

- -     2018-Present 

2018-Present 

 

     2016-Present 

2017-Present 

2014-2016 

 

2014-2016 

2010-2016 

Director 

Director 

 

Director / Executive 

Director / Executive  

Managing Director 

 

Managing Director 

Managing Director 

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. 

9. Mr. Pat Karoonkornsakul 

(Appointed on February 26, 

2018 to replace Mr. Rajeev 

Vijayan effective February 

27, 2018) 

Director  31 - Bachelor of Engineering Program 

in Metallurgical and Material,  

Chulalongkorn University.  

- Master of MSc Financial 

Investment and Risk Management, 

National Institute of Development 

Administration . 

  - Master of MSc Transport 

  Imperial College London, UK 

Son of Mr. Apichart 

Karoonkornsakul 

0.14 2018-Present 

2016-2018 

2017-2018 

2015-2018 

 

2018-Present 

2018-Present 

 

Director 

Director 

Director 

Consultant Engineering of 

transportation and traffic 

Chairman of the Board  

Chairman of the Board  

 

 

Asia Precision PLC 

A2 Technology Co., Ltd 

APCS Technology Co., Ltd. 

PKS Consultant Co., Ltd. 

 

Promptcharge Co., Ltd. 

Prime Inter Holding Co., Ltd. 

 

 

10. Mr. Anurote Nitipornsri Secretary of the Board  / 

Secretary of the 

Committee / Executive 

53 - Bachelor of  Accounting,  

   Ramkhamhaeng University. 

- 0.07 2005-Present 

2012-Present 

 

2016-Present 

2017-Present 

2018-Present 

Chief Of  Administration , Acting 

,Chief Of Human Resource 

Management 

Director 

Director 

Director 

Asia Precision PLC 

 

 

A2 Technology Co., Ltd. 

APCS Technology Co., Ltd 

Asia Precision A.T. Co., Ltd. 2) 
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ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายสุริยล อุดชาชน 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2561 แทน 
นายโยชิคาสึ คุราชิ มีผลวนัท่ี 
27 กุมภาพนัธ์ 2561) 

กรรมการ 53 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ไม่มี ไม่มี 2561-ปัจจุบนั 
 

2561-ปัจจุบนั 
 

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

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

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

9. นายภทัร การุณกรสกุล 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2561 แทน 
นายราจีฟ วิจายนั มีผลวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2561) 
 

กรรมการ  31 - ปริญญาตรี วิศวกรรมโลหการและ
วสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท MSc Financial 
Investment and Risk Management 

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

- ปริญญาโท MSc Transport 
   Imperial College London, UK 

- บุตรชายนายอภิชาติ 
การุณกรสกุล  
  

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

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
วิศวกรท่ีปรึกษา ดา้นการขนส่ง
และจราจร 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั พีเอสเค คอนซลัแทนส์ 
จ  ากดั 
บริษทั พร้อมชาร์จ จ  ากดั 
บริษทั ไพรม ์อินเตอร์ โฮลด้ิง 
จ  ากดั 

10. นายอนุโรจน์  นิธิพรศรี เลขานุการบริษทั /  
เลขานุการคณะอนุกรรมการ/ 
ผูบ้ริหาร 

53 - ปริญญาตรี การบญัชี 
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี 0.07 2548-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 

 
2559-ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 
2561-ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป / 
รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
บุคคล 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั 2)

บริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ 
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No. Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 
the Company 

Shares 
Holding 

(%)1 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

     2018-Present 
     2018-Present 
     2015-Present 

Director 
Director 
Director 

A2teeravat joint venture Co., Ltd. 

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

 
   

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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ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ)1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 
2561-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั 

 
กรรมการ 
กรรมการ 

จ ากดั 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั 
บริษทั ทูเอส แอดไวเซอร์ จ  ากดั 

   
หมายเหตุ : 

1) กำรถือหุ้นรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
2) เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 
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2. Details of position of executives and controlling person of the company and subsidiary ( as of 25 February 2019) 

 

 

 

 

Name 

 

Asia Precision 

Public Company 

Limited 

Subsidiary 

Asia 

Precision 

A.T. 

Company 

Limited 

Asia 

Precision 

Tech 

Company 

Limited 

A2 

Technologies 

Company 

Limited 

APCS 

Technology 

Company 

Limited 

A2teerava

t joint 

venture 

Co., Ltd. 

Cholkij 

Sakol 

Company 

Limited 

1. Mr. Manu Leopairote   PD , ID       

2. Prof. Udomsil Srisaengnam VPD, ID, PA, PC       

3. Mr. Narong Varongkriengkrai D, ID, A, C       

4. Mr. Sompote Wallayasewi D, ID, A, C, PR   D, ID D, ID D, ID  

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul D, PE, R, M PD, PE , M PD , PE , M     

6. Mr. Chairoj Vetnarueman D , E , R , M D , E , M D , E , M D, E D, E D, E  

7. Miss Chittima Karoonkornsakul D       

8. Mr. Suriyon Udcharchon D   D, E, M D, E, M D, E, M  

9. Mr. Pat Karoonkornsakul D       

10. Mr. Yoshikastu Kurashi  D      

11. Mr. Rajeev Vijayan E , M D, E, M      

12. Mrs. Pimparuda Pitakteeratham    PD, PE, M PD, PE, M PD, PE, M PD, M 

13. Mr.Anurote Nitipornsri D, E, M D, E, M D, E, M D D D  

14. Mr. Krisda Mahasandana       D, M 

15. Mr. Somsawat Rodsatru       D 

 

 

Note :    

Position 
Board Of 

Director 

Audit 

Committee 

Executive 

Member 

Committee 

Recruitment 

and 

Compensation 

Committee 

Risk 

Management 

Committee 

 

Independent 

Director 
Executive 

Chairman PD PA PE PC PR - - 

Vice Chairman VPD - - - - - - 

Director D A E C R ID - 

Executive - - - - - - M 
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2. การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม ( ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562) 

 

รายช่ือ 
บมจ. 

เอเซีย พรีซิช่ัน 

บริษัทย่อย 

บจก. เอเซีย 
พรีซิช่ัน    
เอ.ที. 

บจก. 
เอเซียพรี
ซิช่ันเทค 

บจก. เอทู 
เทคโนโลยี 

บจก. เอพซีี
เอส 

เทคโนโลยี 

บจก. กจิการ
ร่วมค้า เอทู
ตีรวัฒน์  

บจก. ชล
กจิสากล 

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์ PD , ID       
2. ศจ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนำม VPD , ID , PA , PC       

3. นำยณรงค ์วรงคเ์กรียงไกร D , ID , A , C       
4. นำยสมโภชน์ วลัยะเสว ี D , ID , A , C , PR   D , ID D , ID D , ID  
5. นำยอภิชำติ กำรุณกรสกลุ D , PE , R , M PD , PE , M PD , PE , M     
6. นำยชยัโรจน์ เวทยน์ฤมำณ D , E , R , M D , E , M D , E , M D , E D, E D, E  
7. นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกุล D       
8. นำยสุริยล อุดชำชน D   D , E , M D , E , M D, E, M  
9. นำยภทัร์  กำรุณกรสกุล D        
10. นำยโยชิคำสึ  คุรำชิ  D       
11. นำยรำจีฟ  วจิำยนั E , M D , E , M      
12. นำงพิมพฤดำ  พิทกัษธี์ระธรรม    PD , PE , M PD , PE , M PD , PE , M PD , M 
13. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี D , E , M D , E , M D , E , M D D D  
14. นำยกฤษฏำ  มหำสันทนะ       D , M 
15. นำยสมสวสัด์ิ  รอดศตัรู       D 

 
หมายเหตุ :   

ต าแหน่ง 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

กรรมการ
อสิระ 

ผู้บริหาร 

ประธาน PD PA PE PC PR - - 

รองประธาน VPD - - - - - - 

กรรมการ D A E C R ID - 

ผู้บริหาร - - - - - - M 
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8.  Organization Structure 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
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APCS organization structure consists of the Board of Directors, the 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 Position No. of 

Meeting 

No. of Meeting 

attendances 

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

Independent Director 

5 5 

2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Vice Chairman / Independent Director 5 5 

3. 

   4. 

Mr. Narong Varongkriengkrai 

Mr. Sompote Wallayasewi 

Director /  Independent Director 

Director /  Independent Director 

5 

5 

5 

5 

5. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director / President 5 5 

6. 

7. 

8. 

9. 

Mr. Chairoj Vetnaruman 

Ms. Chittima Karoonkornsakul 

Mr. Suriyon Udcharchon 

Mr. Pat Karoonkornsakul 

Director / Managing Director 

Director 

Director 

Director 

5 

3 

3 

3 

5 

2 

3 

2 

10. Mr. Ratchadech Vacheesuthum1) Director 2 - 

11. Mr. Yoshikastu Kurashi1) Director  2 2 

12. Mr. Rajeev Vijayan1) Director 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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โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษทัและ
ผูบ้ริหำรของบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั 
พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของบริษัท
ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังที่
ประชุม  

จ านวนคร้ังที่ 
เข้าร่วมประชุม 

1. นำยมนู   เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 5 5 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 5 5 
3. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 5 5 
4. นำยสมโภชน์   วลัยะเสวี  กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 5 5 
5. นำยอภิชำติ   กำรุณกรสกุล กรรมกำร / กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 5 5 
6. นำยชยัโรจน์   เวทยน์ฤมำณ กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 5 5 
7. นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกุล1)   กรรมกำร / 3 2 
8. นำยสุริยล อุดชำชน1) กรรมกำร / 3 3 
9. 
10. 
11. 
12. 

นำยภทัร์ กำรุณกรสกุล 1) 

 นำยรัชเดช  วจีสุธรรม1) 
 นำยโยชิคำสึ คุรำชิ1) 
 นำยรำจีฟ วิจำยนั1) 

กรรมกำร / 
กรรมกำร / 
กรรมกำร / 
กรรมกำร / 

3 
2 
2 
2 

2 
- 

2 
2 

     

เลขำนุกำรกรรมกำรบริษทั  นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี  
1) นำยรัชเดช วจีสุธรรม  นำยโยชิคำสึ  คุรำชิ  และนำยรำจีฟ  วิจำยนั  ไดข้อลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ดงันั้นท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์  2561 จึงไดแ้ต่งตั้ง นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกุล  นำยสุริยล อุดชำชน และนำยภทัร์ กำรุณกรสกุล เป็นกรรมกำรแทน โดยมี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบักรรมกำรท่ีลำออก 
 

8.1.1  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
นำยอภิชำติ กำรุณกรสกุล นำยชยัโรจน์ เวทยน์ฤมำณ  นำงสำวจิตติมำ   กำรุณกรสกุล กรรมกำรสองในสำมคน

ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
8.1.2  วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดยอตัรำ 

ถำ้จ ำนวนกรรมกำร แบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ี
จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลำกวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ซ่ึงกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือก
เขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้ 
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8.1.3   Scope of duties and responsibilities of the Board of Directors 

The board of director to consider and approve matters relating to the operations of companies such as vision 

and mission risk strategy, plan and budget as well as supervise the execution of policies and plans are available, 

efficiency and effectiveness in summary, the powers, duties and responsibilities are as follows; 

1.  The Board of Directors has authorities, duties and responsibilities in managing the Company in accordance 

with the laws, Company’s objectives and Articles of Association as well as legitimate resolutions of the 

General Meetings of shareholders with integrity and corporate benefits.  

2.    To hold an annual general meeting of shareholders in 4 months from the end of the Company’s accounting 

cycle;  

3.  To hold a Board of Directors’ meeting at least once in three months; 

4.  Prepare an Annual Report and take responsibility for preparation and disclosure of duly audited financial 

statements to reflect the Company’s financial position and operational performance in the previous year, 

and present them to the annual general meeting of shareholders for their approval; 

5.  Determine goals, directions, policies, business plans and budget of the Company; monitor and supervise 

the performance and administration of the Executive Committee to ensure that it is effectively and 

efficiently in accordance with the policies, plans and budget. The Executive Committee also has the duties 

to monitor and ensure that the Company has complied with the law on securities and exchange, 

notifications of the Capital Market Supervisory Board, and the rules and regulations of the SET, such as 

connected transactions, acquisition and disposal of assets or other laws relevant to the Company’s 

business; 

6.  To review, check and approve the Company’s business expansion plan, large investment projects as well 

as joint investment with other entrepreneurs, proposed by the management;  

7.  To monitor corporate performance to ensure compliance with its plans and budget; 

8.  Consider and have power to determine organization structure, appoint Executive Committee, President 

and other sub-committee as appropriate, determine the scope of duties of Executive Committee, President 

and sub-committees;  

Such authorization must not be made in the manner that empowers the person to determine and 

approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts of interest or conflicts of 

interest in any other nature with the Company or its subsidiary (if any) (as defined in the notification of 

the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies) 

except the case of approving a transaction according to the policy and criteria earlier considered and 

approved by the Board; 

9.  The Board may authorize one or more than one directors or any other person to act on its behalf under 

supervision of the Board, or may delegate power to the person within a specified timeframe as the Board 

deems it appropriate. The Committee may revoke, withdraw, change or correct that authorization as 

appropriate; 
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8.1.3   อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

เช่น วสิยัทศัน์และภำรกิจ กลยทุธ์  ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและแผนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยสรุปอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั
ไดด้งัน้ี 

1.    คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมำยดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 

2.    จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำ
บญัชีของบริษทั 

3. จดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
4. จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรประจ ำปี และรับผิดชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน เพ่ือแสดงถึง

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำและ
อนุมติั  

5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั ควบคุมก ำกบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน 
และงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส ำคญั หรือกฎหมำย       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วม
ลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ำยบริหำร  

7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง 
8. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร

ผูอ้  ำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นตน้ รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะ
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ี
ท ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงักล่ำวสำมำรถพิจำรณำและ
อนุมติัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดท ำกบับริษทัหรือ
บริษัทย่อย (ถ้ำมี) ยกเวน้เป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำและอนุมติัไวแ้ลว้ 

9. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติักำรอยำ่งหน่ึงอยำ่ง
ใดแทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 
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Such authorization must not be made in the manner that empowers the person to determine and 

approve transactions that he/she or other person may be involved in conflicts of interest or conflicts of 

interest in any other nature with the Company or its subsidiary (if any) (as defined in the notification of 

the Capital Market Supervisory Board and/or the SET, and/or other notifications of relevant agencies) 

except the case of approving a transaction according to the policy and criteria earlier considered and 

approved by the Board. Under the criteria, conditions and procedures concerning interrelated transactions 

and significant asset acquisition or distribution transactions in accordance with the Capital Market 

Supervisory Board’s and/or Stock Exchange of Thailand’s or other related organizations’ notifications;  

In addition, the Board of Directors has authorized subcommittees or the said persons to handle 

transactions concerning the Company’s normal business operation with a specified scope and budget at 

different levels. There is no authorization without restriction of power or budget; 

10. The Board of Directors conducts the Board self-assessment annually to discuss and consider the 

performance and problem for further improvement  

8.1.4   Duties and authorities of the chairman of board director 

1. Responsibility as the leader of the Board of Directors in supervising, overseeing and supporting 

administration by the Executive Committee and other sub-committees to achieve the objectives set forth, 

2. Chairing the Board meetings and general meetings of shareholders,  

3. Casting a decisive vote in case votes for an issue in the Board are split equally. 

8.2 Audit Committee  

      As of 31 December 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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ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะท ำข้ึนกับบริษทั หรือบริษทัย่อย (ถำ้มี) (ตำมท่ีนิยำมไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศอ่ืนใดของ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรคำ้โดยทัว่ไป หรือเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่
ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรตำมท่ีก ำหนดเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทัจดทะเบียนตำมประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศ อ่ืนใดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำมอบอ ำนำจให้แก่คณะอนุกรรมกำรหรือบุคคลใด
ดงักล่ำวขำ้งตน้ในกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของบริษทั โดยไดมี้กำรก ำหนด
ขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดบัอยำ่งชดัเจน โดยไม่มีกำรมอบอ ำนำจในลกัษณะไม่จ ำกดัวงเงินแต่อยำ่งใด 

10. จดัใหมี้กำรประเมินตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำร่วมกนัในคณะกรรมกำร
บริษทั 

8.1.4   อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรก ำกบั ติดตำม ดูแล และสนบัสนุนกำรบริหำรงำน

ของคณะกรรมกำรบริหำร และคณะอนุกรรมกำรอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้
2. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ฝ่ำยเท่ำกนั 
 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3  ท่ำน ประกอบดว้ย 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
2. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
3. นำยสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน  2559 
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 24 ธนัวำคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 )  โดยมี  นำยอนุโรจน ์นิธิพรศรี  เป็นเลขำนุกำร 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 มีมติแต่งตั้ง นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ      และ 
ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  โดยมี นำงดวงเดือน  หิรัญรักษ ์เป็นเลขำนุกำร  

นำยสมโภชน์ วลัยะเสวี  เป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือ
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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8.2.1  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 1.  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  3   ปี 
 2.   กรรมกำรตรวจสอบ  3   ปี 
 ทั้งน้ี เม่ือครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งไดอี้ก 

8.2.2  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal 

audit ) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม
ดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม 

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อ

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของ
บริษทั เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
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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. Name Position No. of meeting attendances 2018  

1. Mr. Apichart Karoonkornsakul Chairman of Executive Committee 6/6 

2. Mr. Chairoj Vetnaruman Executive Committee Member 6/6 

3. 

4. 

Mr. Yoshikastu Kurashi 

Mr. Rajeev Vijayan 

Executive Committee Member 

Executive Committee Member 

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. Name Position 

1. Mr. Apichart Karoonkornsakul Chairman of Executive Committee 

2. Mr. Chairoj Vetnaruman Executive Committee Member 

3. 

4. 

Mr. Anurote Nitipornsri 

Mr. Rajeev Vijayan 

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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(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ท่ำน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
1. นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 6/6 
2. นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ กรรมกำรบริหำร 6/6 
3.  
4.  

นำยโยชิคำสึ คุรำชิ 

นำยรำจีฟ วจิำยนั 

กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำร 

6/6 
6/6 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์  2559 
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 26 กุมภำพนัธ์  2559 ส้ินสุดวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์  2562)  โดยมี  นำยอนุโรจน ์ นิธิพรศรี เป็นเลขำนุกำร 
 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์  2562 แต่งตั้งกรรมกำรชุดใหม่ดงัน้ี 
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกลุ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยอนุโรจน์  นิธิพรศรี กรรมกำรบริหำร  
4. นำยรำจีฟ วจิำยนั กรรมกำรบริหำร 

มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 26 กุมภำพนัธ์  2562 ส้ินสุดวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์  2565)  โดยมี  นำงสำวกำญจนำ  ทำจ ำปี  เป็นเลขำนุกำร 

 
8.3.1  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บ

เลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมกำรบริหำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง และมีอ ำนำจ 
หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

8.3.2  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน

ตำมปกติธุระและงำนบริหำรของบริษทั ก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจ
กำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษทั หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรของบริษทัพิจำรณำและอนุมติัและ/หรือให้ควำมเห็นชอบ ตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี  

1. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษทัตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง 
และมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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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. พิจำรณำกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ำยจดักำร ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำย ทิศทำง และ กลยุทธ์กำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั กำรขยำยกิจกำร ก ำหนดแผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร
ลงทุนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรเป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดต่อไป 

3. มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำน เพ่ือกำรด ำเนินกิจกำรหรือกำรบริหำรงำนของ
บริษทั และกำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำน 
รวมถึงควบคุมก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำนท่ีแต่งตั้งบรรลุตำม
นโยบำยและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
และก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ  

5. พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมท่ีฝ่ำยจดักำร เสนอก่อนท่ีจะน ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำและอนุมติั  

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยทำงกำรเงินในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกิน
งบประมำณท่ีรับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั  

7. อนุมติักำรใชจ่้ำยเงินลงทุนท่ีส ำคญัๆ ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมท่ีจะไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกักำรไวแ้ลว้  

8. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติั กำรกู้ยืมเงิน กำรจดัหำวงเงินสินเช่ือ หรือกำรขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทั แต่ละ
รำยกำรภำยในวงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท แต่ไม่เกินงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
และกรณีท่ีตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเป็นหลกัประกนั ตอ้งน ำเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทั 

9. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษทั กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ ำปี เพ่ือ
เสนอคณะกรรรมกำรบริษทัอนุมติั 

10. ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร รวมถึงกำรแต่งตั้ง กำรวำ่จำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรเลิกจำ้ง 
กำรก ำหนดเงินค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนสัพนกังำนระดบัผูบ้ริหำรตั้งแต่ระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ
ข้ึนไป ยกเวน้ต ำแหน่งกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร (President) 

11. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลำยคนปฏิบติักำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด โดยอยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดงักล่ำว มีอ ำนำจตำมท่ีคณะ
กรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมกำร
บริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจนั้น ๆ 
ไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

12. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรกูย้มืเงิน และกำรใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัภำยในวงเงิน
ไม่เกิน 20 ลำ้นบำท กรณีท่ีวงเงินเกินงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยตอ้งน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือรับทรำบในกำรประชุมคร้ังต่อไป 

13. ด ำเนินกำรอ่ืนใด ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยเป็นครำว ๆ ไป 
ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้นจะไม่มีลกัษณะ

เป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำใหผู้รั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมติัรำยกำร
ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจอนุมติั
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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.                   Name      Position No. of meeting attendances 2018  

1. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Chairman of the Board 2/2 

2. Mr. Sompote Wallayasewi Director 2/2 

3. Mr. Narong Varongkriengkrai Director 2/2 

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

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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กำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำวโดยเร่ืองดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรคำ้ปกติซ่ึง
เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด  

 
8.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน  ประกอบดว้ย   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม ประธำนกรรมกำร 2/2 
2. นำยสมโภชน์  วลัยะเสว ี กรรมกำร 2/2 
3. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมกำร 2/2 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม  2560 
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 มีนำคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนำคม 2563 )  โดยมี  นำยอนุโรจน ์นิธิพรศรี  เป็นเลขำนุกำร 

8.4.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี   กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน อำจได้รับกำรแต่งตั้งกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปได้อีกตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัเห็นวำ่เหมำะสม 

2. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
  (1)  ครบก ำหนดตำมวำระ 
  (2)  พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทั 
  (3)  ลำออก 
  (4)  ตำย 
  (5) คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

3. เม่ือกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระให้คณะกรรมกำรบริษทั 
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือให้กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดไวใ้นกฎบัตรน้ี โดย
บุคคลท่ีเขำ้มำเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซ่ึงตนเขำ้มำแทน 
 

8.4.2  ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
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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. ก ำหนดนโยบำย  หลกัเกณฑ์  และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำร

ผูอ้  ำนวยกำร โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
ก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ  /หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุม    
ผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม  ให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั 
กรรมกำรชุดยอ่ย และกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบั 

3. เปิดเผยนโยบำยและรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) และ
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั (56-2) 

4. ปฏิบติักำรอ่ืนใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

 การก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท ำนโยบำย และหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมกำรบริษทั 

กรรมกำรชุดยอ่ย และกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ  /หรือเสนอขออนุมติั
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษทั เป็น
รำยบุคคลในแต่ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบ
กบับริษทัในธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกรรมกำร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำร
ผูอ้  ำนวยกำร เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั และมีหน้ำท่ีให้ค  ำช้ีแจง ตอบค ำถำมกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. รำยงำนนโยบำย หลกักำร  /เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ตำมขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี (56-2) 
ของบริษทั 

6. ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
7. โดยฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องต่อ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบติังำนของ คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน ใหบ้รรลุตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย 

 หน้าทีอ่ื่นๆ  ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 คร้ังต่อปี และมีอ ำนำจ

ในกำรเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ำมควำมจ ำเป็น  
2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริง

ต่ำงๆ ใหท่ี้ประชุมทรำบได ้
3. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริษทั  
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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. Name Position No. of Meeting attendances  2018 

1. Mr. Sompote Wallayasewi Chairman of the Board 1/1 

2. Mr. Apichart Karoonkornsakul Director 1/1 

3. Mr. Chairoj Vetnaruman Director 1/1 

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

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.  The Risk Management Committee’s term of office is 3 years. Outgoing risk management directors may 

be reinstated as the Board may deem appropriate. 

2.  A Risk Management Director may lose his/her directorship upon: 

(1) Completing one’s term of office,        

(2) No more serving as Director in the Board,     

(3) Resignation, 

(4) Death, 

(5) Resolution to terminate  directorship by the Board. 

3.  In case a Risk Management Director loses his/her directorship prematurely, the Board shall appoint 

someone qualified in his/her place so that the number of Risk Management Directors is sufficient 

according to the charter. A replacement shall remain in the office according to the period left over by 

his/her predecessor. 

8.5.2  Scope of duties, responsibilities and authorities of the Risk Management Committee  

 The Risk Management Committee shall handle activities assigned by the Board and the committee’s duties, 

responsibilities and authorities are as follows: 

1. Screening a risk management policy and framework before proposing it to the Board for approval, 

2. Going through and giving initial approval to risk appetite before proposing it to the Board for their 

acknowledgement, 
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4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง และรำยงำนผล
กำรประเมินประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษทัทรำบปีละคร้ัง 

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะทบทวนกฎบัตรน้ีทุกปี และจะเสนอแนะกำรแก้ไข
เปล่ียนแปลงตำมท่ีเห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและอนุมติั 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีจ ำนวน 3 ท่ำน  ประกอบดว้ย   

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี  2561 
1. นำยสมโภชน์  วลัยะเสว ี ประธำนกรรมกำร 1/1 
2. นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกลุ กรรมกำร 1/1 
3. นำยชยัโรจน์  เวทยน์ฤมำณ กรรมกำร 1/1 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม  2560 
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  (ตั้งแต่ 9 มีนำคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 8 มีนำคม 2563 )  โดยมี  นำยอนุโรจน ์นิธิพรศรี  เป็นเลขำนุกำร 

8.5.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง อำจ

ไดรั้บกำรแต่งตั้งกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอี้กตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นวำ่เหมำะสม 
2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง พน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

  (1)  ครบก ำหนดตำมวำระ 
  (2)  พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทั 
  (3)  ลำออก 
  (4)  ตำย 
  (5 ) คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

3. เม่ือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง พน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เป็นผู ้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเ ส่ียงต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรให้ครบตำมท่ีไดก้ ำหนด
ไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขำ้มำเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงตนเขำ้มำแทน 

  8.5.2  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
          คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจำรณำกลัน่กรองนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัให้
พิจำรณำและอนุมติั 

2. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ (Risk Appetite) และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
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 และให้ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเส่ียง แนวทำง และมำตรกำรจดักำรควำม
เส่ียง และแผนปฏิบติักำร เพ่ือจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหลืออยูข่องบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรบริหำร
ควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

4. ดูแล และติดตำมกำรปฏิบติัตำมนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้บริษทัมี
ระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพทัว่ทั้งองค์กร ภำยใตแ้นวทำงและนโยบำยท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

5. ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีมีสำระส ำคญั และมีหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นผูส้อบทำน เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม  

6. ใหค้  ำแนะน ำ และค ำปรึกษำ กบัคณะท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งพิจำรณำแนวทำง
ท่ีเหมำะสมในกำรแกไ้ขขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 

7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกบักำรบริหำร กำรด ำเนินงำน และสถำนะควำม
เส่ียงของบริษทั และกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบันโยบำยและกลยทุธ์ท่ีก ำหนด 

8. พิจำรณำแต่งตั้งอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมเหมำะสม 
รวมทั้งก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค ์

9. ดูแล และสนบัสนุนใหมี้กำรสอบทำน และทบทวนนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
อย่ำงนอ้ยทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่นโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว  สอดคลอ้งกบัสภำพ
กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั  

10. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 คร้ังต่อปี และมีอ ำนำจในกำร
เรียกประชุมเพ่ิมไดต้ำมควำมจ ำเป็น  

11. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ตอ้งมีกำรเขำ้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงนอ้ยปีละ    
1 คร้ัง 

12. ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

  โดยฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะตอ้งรำยงำนหรือน ำเสนอขอ้มูลและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้บรรลุตำม
หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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8.6 Executives 

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

No. Name Position 

1. Mr. Apichart Karoonkornsakul President 

2. Mr. Chairoj Vetnaruman Managing Director / Acting Chief of Operations /  

Acting Chief of Purchasing  

3. Mr. Rajeev Vijayan Chief of Engineering/ Acting Chief of Business 

Development   

4. Mr. Anurote Nitipornsri 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัมีคณะผูบ้ริหำร จ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ยรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอภิชำติ กำรุณกรสกลุ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  
2. นำยชยัโรจน์ เวทยน์ฤมำณ กรรมกำรผูจ้ดักำร/ รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร 

รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยจดัซ้ือ 
3. นำยรำจีฟ  วจิำยนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวศิวกรรม /  

รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
4. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป1)  
  รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรบุคคล 

1)   ฝ่ำยบริหำรทัว่ไปประกอบดว้ยงำนบญัชี กำรเงิน งำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และงำนดำ้น BOI 
   
 

8.6.1  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้อ านวยการ 
1. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ให้เป็นไปตำม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีก ำหนดโดยท่ี
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ภำยใตก้รอบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ ำนำจซ่ึง
คณะกรรมกำรก ำหนด 

2. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั 
3. จัดท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ 

งบประมำณประจ ำปีของบริษทัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยงำนประจ ำปี และก ำหนดอ ำนำจ
กำรบริหำรงำน เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษทั  

4. รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัมำก ำหนดทิศทำง แนวทำง กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ เพ่ือ
ก ำหนดภำรกิจหลกั (Mission) ส ำหรับฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยจดักำรน ำไปด ำเนินกำร 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยจดักำร และเสนอแนะแนวทำงกำร
แกไ้ขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหำร และฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมยทุธศำสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวำง
ไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั 

6. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยจดักำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำร
บริหำรจดักำร ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7. ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และบนัทึกควำมเขำ้ใจ เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำม
นโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวนิยัภำยในองค์กร 

8. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธีกำรบริหำร โดยครอบคลุมถึงรำยละเอียดในกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม          
กำรว่ำจ้ำง และเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษทั และก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และ
สวสัดิกำรต่ำงๆ ส ำหรับพนกังำน 

9. มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ง และถอดถอนเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัในต ำแหน่งท่ีต ่ำกวำ่ต ำแหน่งกรรมกำรผูอ้  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. มีอ ำนำจอนุมติักำรใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั เช่น กำรจดัซ้ือทรัพยสิ์น กำรใชจ่้ำยเงิน
ลงทุนท่ีส ำคญัเพื่อประโยชน์บริษทั และ กำรท ำรำยกำรอ่ืนเพื่อประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงอ ำนำจกำรอนุมติั
ดงักล่ำวจะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรปกติทัว่ไปทำงกำรคำ้ โดยมีวงเงินในแต่ละรำยกำรไม่เกิน  100 ลำ้นบำท 
แต่ไม่เกินงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

11. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำร 

ทั้งน้ี ในกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร (President) หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร
ผูอ้  ำนวยกำร (President) หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร (President) ไม่มีอ ำนำจ
อนุมติักำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำวโดยเร่ืองดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรคำ้ปกติซ่ึง
เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

8.7 เลขานุการบริษัท 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1 /2554 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2224 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติ

แต่งตั้ งนำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ทั้ งน้ี นำยอนุโรจน์  นิธิพรศรี เป็นผูมี้ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทำงดำ้นบญัชี   

ตำมมำตรำ 98/52  ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 4  พ.ศ. 2551 โดยก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ให้ค  ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตำมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ  

2. ดูแลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

3. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี  
ก. ทะเบียนกรรมกำร  
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้  
ง. รำยงำนประจ ำปีของบริษทั  
จ. รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
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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 Audit Committee 
Recruitment and  

Compensation Committee 
Risk Management 

Total 

No. 
Meeting  

Fees  
Remuneration Reward No. 

Meeting  

Fees  
Remuneration No. 

Meeting  

Fees  
Remuneration No. 

Meeting  

Fees 
Remuneration 

1. Mr. Manu Leopairote Chairman of the Board Director  5/5 100,000 120,000 250,000 - - -  - - - - - 470,000 

2. Prof. Udomsil Srisaengnam, MD Vice Chairman / Chairman of the Recruitment and  

Compensation Committee / Chairman of the Audit Committee 
5/5 50,000 120,000 200,000 4/4 40,000 120,000 2/2 20,000 - - - - 550,000 

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

Audit  Committee Chairman 
5/5 50,000 60,000 150,000 4/4 20,000   60,000 2/2 10,000 - - - - 350,000 

4. Mr. Sompote Wallayasewi Director /Audit Committee / Recruitment and Compensation 

Committee/ Chairman of Risk Management 
5/5 50,000 60,000 150,000 4/4 20,000   60,000 2/2 10,000 - 1/1 - - 350,000 

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

6. Mr. Chairoj Vetnaruman 

 

Director / Risk Management Committee /  

Managing Director 
5/5 - - - - - - - - - 1/1 - - - 

7. Miss Chittima Karoonkornsakul 

 

Director  
2/3 20,000 45,000 - - - - - - - - - - 65,000 

8. Mr.Suriyon Udcharchon Director  3/3 - - - - - - - - - - - - - 

9. Mr. Pat Karoonkornsakul Director   2/3 20,000 45,000 - - - - - - - - - - 65,000 

 Total 290,000 450,000 750,000  80,000 240,000  40,000 -  - - 1,850,000 
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8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 กรรมการ 
ในอดีตท่ีผำ่นมำบริษทัมีกำรจ่ำยเบ้ียประชุม และค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรของบริษทั ซ่ึงกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัไม่ขอรับค่ำเบ้ียประชุม 

และค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง 

รวม 
คร้ัง 

เบีย้
ประชุม 

ค่า 
ตอบแทน 

บ าเหน็จ คร้ัง 
เบีย้เบีย้
ประชุม 

ค่า 
ตอบแทน 

คร้ัง 
เบีย้

ประชุม 
ค่า 

ตอบแทน 
คร้ัง 

เบีย้
ประชุม 

ค่า 
ตอบแทน 

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำรบริษทั  5/5 100,000 120,000 250,000 - - -  - - - - - 470,000 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนำม รองประธำนกรรมกำรบริษทั / 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

5/5 
 

50,000 
 

120,000 
 

200,000 
 

4/4 
 

40,000 
 

120,000 
 

2/2 
 

20,000 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 550,000 

3. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

5/5 50,000    60,000 150,000 4/4 20,000 60,000 2/2 10,000 - - - - 350,000 

4. นำยสมโภชน์ วลัยะเสวี 
 

กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

5/5 50,000    60,000 150,000 4/4 20,000 60,000 2/2 10,000 - 1/1 - - 350,000 

5. นำยอภิชำติ กำรุณกรสกุล 
 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

5/5 - - - - - - - - - 1/1 - - - 

6. นำยชยัโรจน์ เวทยน์ฤมำณ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

5/5 - - - - - - - - - 1/1 - - - 

7. นำงสำวจิตติมำ  กำรุณกรสกุล กรรมกำร   2/3 20,000 45,000 - - - - - - - - - - 65,000 
8. นำยสุริยล  อุดชำชน กรรมกำร 3/3 - -            
9. นำยภทัร์ กำรุณกรสกุล กรรมกำร 2/3 20,000 45,000           65,000 

  รวม  290,000 450,000 750,000  80,000 240,000  40,000 -  - - 1,850,000 
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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  

 

Position 

Board of Directors Audit Committee Recruitment and Compensation Committee Risk Management 

Meeting 

Allowance 

Total 

Remuneration 

Total  

(Per Year) 
Meeting Allowance 

Remuneration 

Meeting Allowance 

Remuneration 

Meeting Allowance 

Remuneration 

Meeting Allowance 

Remuneration 

No. Amount Total No. Amount Total No Amount Total  No. Amount Total 

 Chairman of the Board 6 20,000 120,000 120,000 4 10,000 40,000 120,000 2 10,000 20,000 - 2 10,000 20,000 - 200,000 240,000 440,000 

 Vice Chairman 6 10,000 60,000 120,000 4 - - - 2 - - - 2 - - - 60,000 120,000 180,000 

 Director 6 10,000 240,000 120,000 4 5,000 40,000 120,000 2 5,000 20,000 - 2 - - - 300,000 360,000 660,000 

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

 Total   420,000 480,000   80,000 240,000   40,000 -   20,000 - 560,000 720,000 1,280,000 

 Director Fee (Based on earnings)      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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ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561  เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2561 มีมติใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเงินค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี   

กรรมการ  

กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา 
และค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

ค่าเบีย้
ประชุม  

ค่าตอบ 
แทน 

รวม 
 (ต่อปี)  

ค่าเบีย้ประชุม  
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าเบีย้ประชุม  
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าเบีย้ประชุม  
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าเบีย้ประชุม  
ค่า
ตอบ 
แทน คร้ัง  คร้ังละ 

จ านวน
เงนิ 
รวม 

คร้ัง  คร้ังละ 
จ านวน
เงนิ 
รวม 

คร้ัง  คร้ังละ 
จ านวน
เงนิ 
รวม 

คร้ัง  คร้ังละ 
จ านวน
เงนิ 
รวม 

ประธำน      6   20,000  120,000 120,000     4   10,000  40,000   120,000      2   10,000  20,000         -        2   10,000    20,000          -    200,000 240,000 440,000 

รองประธำน      6   10,000  60,000 120,000     4            -                 -                 -        2            -              -        2            -    
             
-    

        -    60,000 120,000 180,000 

กรรมกำร      6   10,000  240,000 240,000     4     5,000  40,000   120,000      2     5,000  20,000         -        2            -    
             
-    

        -    300,000 360,000 660,000 

กรรมกำร (ผูบ้ริหำร)      6            -    -              -        4                   -        2            -              -        2            -     -           -                -                -                  -    

รวม       420,000 480,000      80,000 240,000      40,000         -         20,000         -    560,000 720,000 1,280,000 

ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร(จดัสรรตำมผลประกอบกำร)      720,000 
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ทั้งส้ินไม่เกนิ      2,000,000 

 ทั้งน้ีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัขอไม่รับค่ำตอบแทนกรรมกำร (เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ)  
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8.9 Changes in APCS shares Held by Director and Executives  
 

Detail as of 31 December 2018 

 

No. 

 

Name 

 

Position 

No. of shares1) 

As of  31 December 

Increase in APCS 

shares held in 

2018 

Percentage of 

shares held (%) 

2017 2018 Net Buy (Sell) 2018 

1.  Mr. Manu Leopairote   Chairman of the Board  - - - - 

2.  Prof. Udomsil Srisaengnam, 

MD2) 

Vice Chairman / Chairman of the 

Recruitment and Compensation 

Committee / Chairman of the 

Audit Committee 

- - -  - 

3.  Mr. Sompote Wallayasewi Director / Recruitment and 

Compensation Committee  / 

Chairman of Risk Management / 

Audit Committee  

- 208,800 208,800 0.03 

4.  Mr. Narong Varongkriengkrai Director / Recruitment and 

Compensation Committee /  

Audit Committee 

- - - - 

5.  Mr. Apichart Karoonkornsakul  Director / Risk Management 

Committee / President 

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

6.  Mr. Chairoj Vetnaruman Director / Risk Management 

Committee / Managing Director  

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

7. Ms. Chittima Karoonkornsakul Director  - - - - 

8.  Mr.Suriyon Udcharchon Director - - - - 

9.  Mr. Yoshikastu Kurashi Director  817,789 817,789 - 0.12 

10.  Mr. Rajeev Vijayan Director / Executive - - - - 

11. Mr. Pat Karoonkornsakul Director 920,872 920,872 - 0.14 

12.  Mr. Anurote Nitipornsri Company Secretary / 

Executive 

441,663 441,663 - 0.07 

Note : 

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

ในปี  2561 กลุ่มบริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผูบ้ริหำร ซ่ึงค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้แก่ เงินเดือน 
โบนสั รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 26,835,537.00 บำท   

ข. ค่าตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี – 

8.9 รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ล า
ดบั 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นที่ถือ1) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

จ านวนหุ้นที่
เปลีย่นแปลง 

 เพิม่ขึน้ ในปี 2561 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(ร้อยละ) 
2560 2561 สุทธิ-ซ้ือ(ขาย/โอน) 2561 

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร - - - - 
2. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนำม รองประธำนกรรมกำรบริษทั / 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- - -  - 

3. นำยสมโภชน์   วลัยะเสว ี กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง / กรรมกำรตรวจสอบ 

- 208,800 208,800 0.03 

4. นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน /กรรมกำรตรวจสอบ 

- - - - 

5. นำยอภิชำติ   กำรุณกรสกุล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

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

6. นำยชยัโรจน์   เวทยน์ฤมำณ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

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

7. นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกุล กรรมกำร - - - - 
8. นำยสุริยล อุดชำชน กรรมกำร - - - - 
9. นำยโยชิคำสึ คุรำชิ กรรมกำร 817,789 817,789 - 0.12 
10. นำยรำจีฟ  วิจำยนั กรรมกำร / ผูบ้ริหำร - - - - 
11. นำยภทัร์ กำรุณกรสกุล กรรมกำร 920,872 920,872 - 0.14 
12. นำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขำนุกำรบริษทั / ผูบ้ริหำร 441,663 441,663 - 0.07 
 

หมายเหตุ : 
1) กำรถือหุ้นรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
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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 No. of Staffs of the subsidiaries 

Business Development 16 

Supply Chain Development 9 

Technical Development 102 

Operation  770 

Human Resource 17 

Administration 41 

Total 955 

• 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังำน จ ำนวนทั้งส้ิน 955 คน (ไม่รวมผูบ้ริหำรของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย) โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนไดด้งัน้ี 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ (Business Development) 16 
ฝ่ำยจดัซ้ือ (Supply Chain) 9 
ฝ่ำยวิศวกรรม (Engineering &Technical) 102 
ฝ่ำยปฏิบติักำร (Operation ) 770 
ฝ่ำยบริหำรบุคคล (Human Resource) 17 
ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป (Administration) 41 

รวม  955 

 ค่าตอบแทนพนักงาน     

ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้กบัพนกังำนจ ำนวนเฉล่ีย 955 
คน รวมเป็นเงินจ ำนวน  274.52 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่ำครองชีพ ค่ำนำยหน้ำ         
เงินส ำรองเล้ียงชีพ เงินประกนัสงัคม ผลประโยชน์พนกังำน และอ่ืนๆ 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้ำงขวญั
และก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน และเพ่ือจูงใจใหพ้นกังำนท ำงำนกบับริษทัในระยะยำว  

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษทัมีนโยบำยพฒันำบุคลำกรทุกระดบัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัจะ
ท ำใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัในกำรท่ีจะมีบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ ท่ีจะสำมำรถสร้ำงผลงำนให้กบับริษทั 
โดยมีแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทั้ งภำยในและภำยนอกเพ่ือเสริมทักษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของ
พนกังำนแต่ละระดบั โดยในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมพนกังำน เท่ำกบั  17,998  ชม.ต่อปี  หรือคิดเป็น
จ ำนวน 18.85 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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9.  Good Corporate Governance  

9.1   Good Corporate Governance 

Realizing the significance of efficient, transparent and traceable administration for every party concerned to be 

confident in sustainable growth under proper code of conduct and related legal provisions, Asia Precision Public     

Co., Ltd., (APCS) has come up with a good corporate governance policy to ensure better administration and 

compliance by every employee  at any levels, thus reinforcing the culture of good governance. APCS has adopted the 

Stock Exchange of Thailand’s good corporate governance framework for listed companies in 2012 as its policy. The 

Board of Directors has put that good corporate governance policy in writing and reviewed that policy every year. 

Through different communication channels, APCS has conveyed that policy to everyone in the organization so that 

they may have correct understanding of the corporate governance and comply with that framework.  

The good corporate governance policy of the company cover 5 section as follow:  

Chapter 1 Rights of Shareholders  

The Company realizes the importance of fundamental rights of its shareholders as company owners and 

investors, such as right to buy, sell or transfer the securities they hold, right to profit sharing from the Company, right 

to adequately access the Company’s information, rights at a shareholders’ meeting, right to express opinions, and right 

to make joint decisions on such critical matters as profit appropriation for dividend payment, appointment or removal 

of a director, appointment of the auditor, approval of transactions with impact on its business framework, amendment 

to the Company’s memorandum of association, and articles of association, etc. 

In addition to the fundamental rights above, the Company has taken several measures to facilitate the 

exercise of rights by the shareholders as follows:  

1. The Board of Directors, executives, relevant work units, and the auditor are  encouraged to attend the 

shareholders’ meeting. 

2. APCS usually sends out a notification for a general meeting with sufficient information for each agenda 

for shareholders to learn in advance. For the 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. 

 

 

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

9.1 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
บริษทัได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถ

ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีควำมเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ภำยใต้
กำรด ำเนินงำนอยำ่งมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี เพ่ือยกระดบักำรด ำเนินกำรท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหมี้ควำมเป็นระบบมำตรฐำนท่ีชดัเจน และกระจำยกำรปฏิบติัไปสู่พนกังำน
ของบริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวฒันธรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอย่ำงแทจ้ริง โดยบริษทัไดรั้บเอำ
แนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มำปรับใชเ้ป็นนโยบำยของบริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ
บริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ีคณะกรรมกำรไดจ้ดัให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั อยำ่ง
สม ่ำเสมอทุกปี และบริษทัมีช่องทำงกำรส่ือสำรให้ทุกคนในองค์กรไดเ้ขำ้ใจถึงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ให้
ถูกตอ้งตรงกนั เพ่ือส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

โดยนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั  ครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษทัตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐำนะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

ในฐำนะเจำ้ของบริษทั เช่น สิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่ สิทธิในกำรท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก ำไรจำก
บริษทั สิทธิในกำรไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยำ่งเพียงพอ สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำร
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั กำรแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้  

นอกเหนือจำกสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ขำ้งตน้แลว้ บริษทัมีนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรส่งเสริม 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชี เขำ้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งพร้อมเพรียงกนั 

2. บริษทัจะจดัส่งหนังสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบ
ล่วงหนำ้ โดยส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือกำรประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 
2561 ซ่ึงล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 30 วนั  พร้อมทั้งโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพเ์ป็น
ระยะเวลำ 3 วนัติดต่อกนั ทั้งน้ีในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบ และจะเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่ำวผ่ำนทำง เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.asiaprecision.com)  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลเป็นกำร
ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม โดยบริษทัจะไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัท่ี
ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  
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4. Before the Annual General Meeting, APCS declares that shareholders have the following rights: 

4.1 APCS also allows one or more shareholders holding combined shares of at least 5 percent of the 

number of shares entitled to votes to propose an agenda in advance and nominate candidates to run 

for directorship. In 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. 
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4. ก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิดงัน้ี 
4.1 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั มีสิทธิท่ีจะเสนอวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ โดยในปี 2561 บริษทั
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผำ่นระบบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัใน
วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 (ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบ
ผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบริษทัในวนัท่ี 27  กนัยำยน 
2561) ซ่ึงล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบบญัชี  พร้อมทั้งไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรให้
สิทธิผูถื้อหุ้นไวช้ดัเจนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรองวำระ
กำรประชุมท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอเขำ้มำยงับริษทั  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั  

ในกรณีท่ีบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือเป็นบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  บริษทัจะแจ้งใน
หนังสือนัดประชุมว่ำเป็นวำระท่ีก ำหนดโดยผูถื้อหุ้น หรือบุคคลท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น และในกรณีท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอเพ่ือใหบ้รรจุเป็นวำระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ทรำบ  

ทั้งน้ีในช่วงเวลำดงักล่ำวไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้แต่อยำ่งใด   

4.2 เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งควำมเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถำมเก่ียวกบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นได้
ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมล่วงหนำ้ 1 เดือน  โดยบริษทัไดมี้กำรเผยแพร่เอกสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ผ่ำน
เวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.asiaprecision.com)  

5. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบำร์โคด้ ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น
แต่ละรำย ตำมแบบลงทะเบียนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ีเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำร
ลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุม  

6. ในกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนัแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้ง
ค  ำถำมในวำระต่ำงๆ อยำ่งอิสระ ก่อนกำรลงมติในวำระใดๆ ทั้งน้ี ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ี
เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค ำถำมในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีกำรบนัทึกประเด็นซกัถำมและขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญัไวใ้น
รำยงำนกำรประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้

7. ในกำรประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมกำร ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรไดที้
ละคน ซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผูแ้ทนท่ีเห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำมำท ำหน้ำท่ีกรรมกำรเพ่ือดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดควำมหลำกหลำยและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 

8. ในกำรตรวจนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้ ำระบบ e-voting เป็นเคร่ืองมือช่วยนบัคะแนนเสียง เพ่ือให้เกิดควำม
ถูกตอ้ง รวดเร็ว สำมำรถประกำศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจำกจบกำรพิจำรณำแต่ละวำระ โดยเม่ือจบกำรประชุมผูถื้อหุ้น
สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดได ้ 

9. ภำยหลงักำรประชุมแลว้เสร็จบริษทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุม โดยให้แสดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้ และจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัภำยใน 14 วนันับ
จำกวนัประชุม 
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Chapter 2 Equitable Treatment of Shareholders 

The Company has a policy to ensure equitable treatment of all shareholders, particularly the minor shareholders by 

allowing them to propose agenda items for the annual general meeting and nominate qualified persons as directors ahead of 

time, plus detailed information and/or qualifications. The Company will screen and contain only beneficial agenda items and 

select only qualified persons through the Audit Committee before proposing to the Board of Directors for consideration and 

placing on the agenda of the meeting.  

At each general meeting, the Company has a policy of treating all shareholders on an equitable basis. Before 

commencing a meeting, the Chairman will explain to the attendees about their right to vote, details on how to cast 

ballots are announced for each agenda and votes are tallied for each resolution. Sufficient time will be allocated for the 

shareholders to express their views, offer advice, and ask questions at each agenda item. The Chairman will proceed 

according to the meeting agenda as outlined in the invitation notice. No additional agenda items that have not been 

indicated in the invitation notice will be raised without notifying the shareholders in advance. Thus each shareholder 

should have time to study the information before making any decisions 

The Company has set disciplinary penalty in case of violation of using internal information for personal benefits, or 

disclosing the information that may cause damage to the Company. The penalty is imposed according to the severity 

beginning from verbal warning, written warning, temporary suspension without pay, termination of employment, dismissal, 

removal, and discontinuation of employment, as the case may be. 

Directors and executives are informed of their obligation to report their securities holding in the Company and 

of the penal clause pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) and the SET requirement. In the 

event of Company shares trading by directors or executives, they are required to report to the SEC within 3 business 

days in accordance with Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) on their shareholding in the 

Company, including those of their spouses and under-aged children, for further disclosure to the public 

In addition, the Company has adhered to the equitable treatment principle for the benefits of all shareholders 

and set out guidance for managing conflicts of interest in a transparent and accountable manner, in particular 

transactions between the Company and interested or concerned parties. In the event that there is such a case, the 

concerned persons must promptly report to the Company and refrain from taking part in the consideration of or voting 

on that matter. Guidelines are also set to prohibit the directors or executives who may have benefits from joining in 

decision making on respective transaction. At the Board of Directors’ meeting, the directors who have been involved 

in any conflicts of interest must not vote on the matter.  
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หมวดที ่2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรำยทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกบัผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 
โดยเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลรำยละเอียดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ และ/หรือ 
คุณสมบติัและกำรให้ควำมยินยอมของผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือ โดยบริษทัจะกลัน่กรองระเบียบวำระท่ีจะเป็นประโยชน์อยำ่ง
แทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั
เพ่ือพิจำรณำและก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 

ในกำรด ำเนินกำรประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัจะให้โอกำสแก่ผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนัทุกรำย โดยก่อนเร่ิมกำรประชุม 
ประธำนท่ีประชุมจะช้ีแจงกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวำระ  และยงั
เปิดโอกำสให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ โดยประธำนท่ีประชุมจะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระกำรประชุม รวมทั้งมีนโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิมวำระกำร
ประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบวำระกำร
ประชุมก่อนตดัสินใจ   

บริษทัมีกำรก ำกบัดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในอยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนักำรหำประโยชน์จำกขอ้มูลภำยในให้แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบ (Abusive self-dealing) เพ่ือให้เกิดควำมยุติธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรำย โดยบริษทัไดก้ ำหนด
แนวทำงในกำรเก็บรักษำขอ้มูลภำยในของบริษทั และแนวทำงป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในแสวงหำประโยชน์ส่วนตนเป็น
ค ำสั่งท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทั้งก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนจะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์อง
บริษทัโดยใชค้วำมลบั และ/หรือขอ้มูลภำยใน และ/หรือเขำ้ท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วำมลบั และ/หรือขอ้มูลภำยในของ
บริษทั อนัก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษทัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม นอกจำกน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีอยู่
ในหน่วยงำนท่ีไดรั้บขอ้มูลภำยในของบริษทัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลดงักล่ำวก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณชน  

บริษทัไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมกำร และผูบ้ริหำรเก่ียวกบัหนำ้ท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และบท
ก ำหนดโทษตำม พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรมีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์น
บริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท์รำบเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยท่ีจะก ำหนดโทษทำงวนิยัส ำหรับผูแ้สวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไป
ใช ้หรือน ำไปเปิดเผยจนอำจท ำให้บริษทัไดรั้บควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตกัเตือนดว้ย
วำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑต์ลอดจนกำรเลิกจำ้ง กำรพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ นอกจำกน้ี บริษทัไดย้ดึหลกักำรในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั และไดก้ ำหนด
แนวทำงกำรจดักำรเร่ืองกำรมีส่วนไดเ้สียอยำ่งโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยเฉพำะในกำรพิจำรณำธุรกรรมระหวำ่ง
บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยเม่ือเกิดกรณีดงักล่ำว ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นจะตอ้งรำยงำนให้บริษทั
ทรำบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจำรณำหรือออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ รวมทั้งไดก้ ำหนดแนวทำงเพ่ือมิให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ี
มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง เขำ้ร่วมกระบวนกำรตดัสินใจในกำรพิจำรณำธุรกรรมดงักล่ำว โดยในกำรออกเสียงในท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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Chapter 3 Role of Stakeholders  

The Company has given importance to the rights of all groups of stakeholders, consisting of such internal ones 

as shareholders, employees and executives and such external ones as creditors, customers, suppliers, competitors, 

government agencies, society and community, etc. Realizing that supports and comments from all groups of 

stakeholders benefit the Company’s operation and business development, the Company will comply with the 

applicable laws and requirements to ensure that the rights of such people are well maintained. Besides, the Company 

promotes the rights of all stakeholders, political and universal human and non-infringement of intellectual property 

and realizes important environmental and social responsibility based on the following guidelines 

Shareholders : Treat all shareholders equally; protect shareholders’ benefits; will not violate the shareholders’ 

right or deprive them of their right; build maximum satisfaction with due regards to the 

Company’s sustainable growth; ensure regular and suitable earnings; and uphold the principles of 

good corporate governance in doing business. 

Employees : Ensure that every employee is fairly and equally treated in terms of opportunities, rewards, 

welfare and potential development; recognize that all employees are valuable resources and 

are the key to the success of the organization; encourage employees to develop their 

knowledge along with moral and ethics in line with the Company’s wish “building good 

citizens in gratitude for the homeland.” The Company is determined to develop the 

organization into a learning organization, enhance cultural and working environment, 

promote teamwork, increase employees’ knowledge and competency for their advancement 

and career stability and realized safety and environment, assure them of quality of life and 

safety at work, maintain occupational health and environment; fairly and equally pay 

attention to opinions and suggestions from employees at all levels. 

Customers : Enhance satisfaction and confidence among the customers; be attentive and responsible for 

the customers; deliver premium products/services of high quality and safety at reasonable 

prices, in compliance with the standards; strictly follow the conditions and agreements with 

the customers; upgrade standards of  products/services on a continual basis; regularly 

maintain good and sustainable relationship with the customers; use the customers’ 

information for the benefits of the Company and concerned parties. 

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. 
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หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น เจำ้หน้ี ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง ภำครัฐ สังคม และชุมชน 
เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและขอ้คิดเห็นจำกผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำร
ด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวไดรั้บกำรดูแลเป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ี ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  ำนึงถึงสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้ : ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และไม่กระท าการใดๆ 
อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั อยา่งย ัง่ยืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

พนกังำน : ปฏิบติักบัพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ 
และการพฒันาศกัยภาพ โดยถือวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจยัส าคญั
ในการผลกัดันองค์กรให้ประสบความส าเร็จ โดยส่งเสริมพฒันาให้มีความรู้ในการท างาน
ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรมและจริยธรรมตามปฏิธานของบริษทัท่ีก าหนดวา่ “มุ่งสร้างคนดี 
ทดแทนคุณแผ่นดิน”   ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานมีวินัย สามคัคี เสียสละ 
คุณธรรม และกตญัญู และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการ
พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานให้มีความกา้วหนา้ มีความมัน่คงในอาชีพ พร้อมให้
ความมัน่ใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน รับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนั 

คู่คำ้-ลูกคำ้ : มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดย
ลูกคา้จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว ้รวมทั้ งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้
อยา่งเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รักษา
สมัพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้
มาใชเ้พื่อประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

คู่คำ้-เจำ้หน้ี : ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจ รักษำผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คำ้และเจำ้หน้ี โดยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และกติกำท่ี
ก ำหนดร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ   ไม่เรียก ไม่รับ หรือ
จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ
อย่ำงเคร่งครัด และมีกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำม
ก ำหนดเวลำ กำรดูแลหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตำมขอ้สัญญำอยำ่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่คำ้ และ
เจ้ำหน้ีล่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันในสัญญำ และร่วมกันหำแนว
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Competitors : Treatment of business competitors shall be in compliance with international principles 

under the law on trade competition practice; uphold the rule on fair competition; not 

discriminate against others in entering the business; not tarnish competitor’s reputation by 

accusation or giving false information or act in any manner that is an unfair treatment in 

competition.  

Public Sector : Give importance to transparency and take into account honesty when making transactions 

with government agencies and the officials alike to avoid any acts that may lead to improper 

undertaking and conflicting with the good governance principles; deny any forms of bribing 

the state officials for the Company’s convenience or business interests. 

Community, 

Society and 

Environment 

 Have a policy to conduct the business with responsibility toward the community, society 

and environment with due regards to safety, quality of life, and natural resource 

conservation; promote efficient use of energy; be aware of quality of life of the community 

and society as well as the impacts from the manufacturing sector on the environment; 

ensure that any actions or decisions of the Company relating to its production and business 

conduct are lawful and comply with the rules and regulations or standards; encourage the 

employees to have sense of responsibility toward the community, society and environment, 

and cooperate in the activities arranged by the community where the Company is located. 

Stakeholders can communicate their opinions, complaints or notifications of irregularities or anything that may 

affect APCS through the following channels:  

1.   www.asiaprecision.com ; 

2.   email address : audit_committee@asiaprecision.com  ; 

3.   email address : ind_dir@asiaprecision.com ; 

4.   sent to : ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED   

  Company Secretary / Administrative Department   

 700/331 Moo 6, Donhualor Sub-district, Muang Chonburi District, Chonburi 20000.  

 Related organizations will handle those opinions, complaints or notifications of irregularities and pass them 

to the Audit Committee and eventually Board of Directors for final decision. 

Chapter 4 Disclosure and Transparency  

 The Company gives importance to accurate, complete, timely and transparent disclosure of both financial and 

general information in accordance with the rules of the SEC and the SET, as well as such other information as essentially 

affecting Company share price, all of which can influence the decision process of its investors and stakeholders. 

Accordingly, company information is disseminated to its shareholders, investors and the public through several channels 

including information channels of the SET. 
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ทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 
คู่แข่ง : ปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกลภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกั

ปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีอยำ่งเสมอภำคกนั ไม่กีด
กนัผูอ่ื้นในกำรเขำ้ร่วมแข่งขนัทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำร
กล่ำวหำ ใหร้้ำยป้ำยสี และโจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริงหรือมีกำรกระท ำกำรใดๆ 
ท่ีไม่เป็นธรรมต่อกำรแข่งขนั  

ภำครัฐ : ใหค้วำมส ำคญักบัควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในกำรติดต่อท ำธุรกรรม
กบัเจำ้หนำ้ท่ี หรือหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำร ท่ีอำจส่งผลต่อกำรกระท ำ
ท่ีไม่เหมำะสม และขดัแยง้ต่อหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดี รวมทั้งต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนต่ำงๆ 
ต่อเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษทั 

สงัคม ชุมชน 
และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

: มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง
ในดำ้นควำมปลอดภยั คุณภำพชีวิต และกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้
พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม  ตลอดจน
ค ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  กำรปฏิบติังำนและกำรตดัสินใจ 
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของบริษทัจะตอ้งท ำใหแ้น่ใจวำ่ผลิตภณัฑแ์ละกำรประกอบธุรกิจของ
บริษทัทุกอยำ่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบหรือมำตรฐำนต่ำงๆ ตลอดจนส่งเสริม
ใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกและมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้
ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กบัชุมชนท่ีบริษทัด ำเนินธุรกิจอยูต่ำมสมควร 

ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อส่ือสำรในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบำะแสกำรทุจริต หรือ
เร่ืองท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษทั โดยสำมำรถแจง้ผำ่นช่องทำงดงัน้ี  

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

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

 โดยขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือเร่ืองอ่ืนใด ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะ
ด าเนินการตามระเบียบของบริษทั และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส ทั้ง
กำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั  โดยบริษทัมีนโยบำยท่ีจะ
เผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำงๆ 
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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 In terms of investors’ relationship, APCS has not yet set up a specific organization as activities in such area are not 

many. However, Mr. Apichart Karoonkornsakul  and Mr. Anurote Nitipornsri, have been assigned to communicate with 

institutional investors, shareholders as well as analysts and related public organizations. 

 The Board of Directors is responsible for financial statements and financial information appearing in the annual 

report. The financial statements have been prepared pursuant to the generally accepted accounting standard for Thailand, with 

accounting policy appropriately selected and regularly used throughout the operation, including adequate disclosures in the 

financial statements. In this regard, the quality of the financial statements and internal control, as well as adequate disclosures in 

the notes to financial statements, will be reviewed by the Audit Committee. 

Chapter 5 Responsibilities of the Board of Directors  

1. Structure of Board of Directors 

 The Board of Directors is composed of the persons who are knowledgeable, competent and have experience in 

the areas that support the development of the Company’s business. The Board plays an important role in supervising, 

inspecting and evaluating the results of operations of the Company in compliance with the set plan, as well as running the 

business in compliance with the law, regulations and resolutions of the shareholders’ meeting. The Board is obligated to 

ensure honesty and morality under the code of conduct of the business, and to oversee the administration conducted by 

the management according the set goals and directions for the Company’s and shareholders’ maximum benefits.  

(List of Directors and other information about the Board have been displayed under Section 8.1)  

 One-third of the Board of Directors is represented by independent directors with the purpose of check and balance 

for voting on matters for consideration. The Audit Committee has been instituted consisting of three independent directors. 

 On December 31, 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 one-

third must retire by rotation.   There must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and second years 

following the registration of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period 

must retire. A retired director may be re-appointed. 

 The Board of Directors has the policy that the person appointed as Chairman of the Board and the President must not 

be the same person in order to clearly delineate the responsibilities in supervisory policies and daily management. Therefore, 

duties and responsibilities between the Board of Directors and executives are clearly separated and balanced. The Board of 

Directors has the duty to determine policies and supervise the performance of policy level executives, while the executives are 

responsible for managing the Company’ operations in compliance with the set policy. Accordingly, the Chairman of the Board 

and the President are different persons.  
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 ในส่วนของด้ำนนักลงทุนสัมพนัธ์  บริษทัยงัไม่ไดมี้กำรจดัตั้ งหน่วยงำนเป็นกำรเฉพำะ เน่ืองจำกกิจกรรม
ดงักล่ำวยงัมีไม่มำกนกั จึงมอบหมำยใหน้ำยอภิชำติ กำรุณกรสกลุ และนำยอนุโรจน์ นิธิพรศรี  ท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำรกบั
ผูล้งทุนสถำบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิครำะห์ และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั  และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ี
เหมำะสมและถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถว้นเพียงพอในงบกำรเงิน ซ่ึงในกำรน้ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 
 
หมวดที ่5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอ้ือประโยชน์
ใหก้บับริษทั  โดยเป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององคก์ร รวมทั้งมีบทบำทส ำคญัในกำร
ก ำกบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว ้ตลอดจนด ำเนินกิจกำรของบริษทั
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ภำยใตจ้รรยำบรรณใน
กำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำรก ำกับดูแลให้กำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีได้
ก ำหนดไว ้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น (รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทั และรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.1) 

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระมำกกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงจะ
ท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน   โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษทัมี จ ำนวน 9 ท่ำน  แบ่งเป็น 

 กรรมกำรอิสระ                  จ ำนวน 4 ท่ำน  
 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร       จ ำนวน  2 ท่ำน  (อยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่) 
 กรรมกำร       จ ำนวน  2 ท่ำน  (อยูใ่นกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่) 
 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร   จ ำนวน  1 ท่ำน  (ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้) 

 ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดไวว้ำ่ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง
อย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น 
ให้จบัสลำกวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง อยำ่งไรก็ตำม 
กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้ 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในดำ้นควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ 
ทั้งน้ี บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั กบัผูบ้ริหำรอยำ่งชดัเจนและมีกำร
ถ่วงดุลอ ำนำจกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำน
ของผูบ้ริหำรในระดบันโยบำย ขณะท่ีผูบ้ริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของบริษทัในดำ้นต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ี
ก ำหนด  โดยประธำนกรรมกำรบริษทั และ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเป็นบุคคลคนละคนกนั  



Asia Precision Public Company Limited                      

Page 85 

 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. 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                     

หนำ้ 85 

 ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัเพ่ือให้มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(รำยช่ือเลขำนุกำรบริษทัและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.7) 

 กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำแบ่งอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล 

และกำรบริหำรงำนประจ ำวนัออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรถูกเลือกตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงประธำนกรรมกำรไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร หรือเป็นผูน้ ำและมีส่วน
ส ำคญัในกำรตดัสินใจเร่ืองนโยบำยของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีไดพ้ิจำรณำและ
ก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำร เป็นผู ้น ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  ตลอดจนท ำ
หนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำรไม่ไดร่้วมบริหำรงำนปกติประจ ำวนั แต่ให้กำร
สนบัสนุนและใหค้  ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำรผ่ำนทำงกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ ในขณะท่ี
กรรมกำรผู ้อ  ำนวยกำรรับผิดชอบเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั (รำยช่ือของกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.6.1) 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
บริษทัก ำหนดใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยไม่ไดมี้กำร

จ ำกดัคุณสมบติัในเร่ืองอำยุของกรรมกำร และไม่ไดจ้ ำกดัจ ำนวนคร้ังสูงสุดของกรรมกำรท่ีถูกแต่งตั้งกลบัเขำ้มำเป็น
กรรมกำรใหม่ 

ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระนั้น บริษทัไม่ไดก้ ำหนดเก่ียวกบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ือง  ซ่ึง
แนวปฏิบติัท่ีดีตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ส่งเสริมให้คณะกรรมกำรควร
ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระคร้ังแรก  โดยปัจจุบนักรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 ท่ำนของบริษทั ไดด้ ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองกนัไม่เกิน 9 ปี 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืน 
 แนวปฏิบัติ ท่ีดีตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้
คณะกรรมกำรควรก ำหนดจ ำนวนบริษทัท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งให้เหมำะสมกบัลกัษณะหรือสภำพ
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียน   
 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันนโยบำยของบริษทั ยงัไม่ได้จ ำกัดจ ำนวนบริษัทท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ไปด ำรง
ต ำแหน่ง    ตำมแนวคณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำแบ่งอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแล และกำรบริหำรงำนประจ ำวนัออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน  

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือช่วยให้คณะกรรมกำรบริษทั แต่ละท่ำนไดส้อบทำนผลกำรปฏิบติังำนของตนเองในปีท่ีผ่ำนมำ ตลอดจนเพ่ือช่วย
ปรับปรุงในกำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษทั ให้มีประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน  โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละ
จำกคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
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The Board of Directors performs self-evaluation on a yearly basis for the Board to review their performance 

and problems for further development. Topics of evaluation have been clearly specified to use as norms for 

performance evaluation.  

The Board’s self-evaluation form features 6 topics, namely, Board structures and qualifications, roles, duties 

and responsibilities, Board meeting, duty performance, relationship with the management and self-development and 

development of the management. 

The Board’s evaluation of the 6 topics shows that their performance exceeds 97.74 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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มำกกวำ่ 85% = ดีเยีย่ม 
มำกกวำ่ 75% = ดีมำก 
มำกกวำ่ 65% = ดี 
มำกกวำ่ 50% = พอใช ้
ต ่ำกวำ่   50% = ควรปรับปรุง 

โดยไดก้ ำหนดหัวขอ้ในกำรประเมินอย่ำงชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐำนท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลกำรปฏิบติังำน
อยำ่งมีหลกัเกณฑ ์ ส ำหรับใหค้ณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพ่ือกำรปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

แบบประเมินผลคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร บทบำท
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร ควำมสัมพนัธ์กบั
ฝ่ำยจดักำร และกำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและพฒันำผูบ้ริหำร 

สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำร ในภำพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่จดัท ำได ้มำกกว่ำ
ร้อยละ 97.74 หรือ ดีเยีย่ม  

 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท โดยได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และดูแลให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งมีคุณภำพและถูกตอ้ง
ตำมมำตรฐำนทำงบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัของบริษทัอยำ่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมี
ฝ่ำยบญัชีและ/หรือผูส้อบบญัชีมำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส 
โดยคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั รวมทั้ งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั  ทั้งขอ้มูลทำง
กำรเงิน  และไม่ใช่กำรเงิน  ด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้เท็จจริงอย่ำงครบถว้น  และสม ่ำเสมอ  (รำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสำรแนบ 3) 

 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีวำ่ กำรตดัสินใจใดๆ 

ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่ำนั้น  และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ี
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งทบทวนและเปิดเผยรำยกำรท่ีเป็น
ผลประโยชน์ท่ีขดักนัใหบ้ริษทัทรำบถึงควำมสมัพนัธ์ หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว   และในกำรพิจำรณำ
กำรเขำ้ท ำธุรกรรมต่ำงๆ ก ำหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำ 
และไม่มีอ ำนำจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในกำรท ำรำยกำรใหพิ้จำรณำถึงควำมเหมำะสม โดยใชร้ำคำ และเง่ือนไข 
เสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท ซ่ึงหมำยรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั  จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบ และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพยต์่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติั
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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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หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ำมมิให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในเปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลท่ีไม่มี
หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และหลงั
กำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวอยำ่งนอ้ย 3 วนั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรป้องกนัไม่ใหน้ ำขอ้มูลภำยในไปใชใ้นทำงมิชอบ 

 ระบบกำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทั้ งในระดับบริหำร และระดับ

ปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ   ทั้งน้ีระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยจดักำรในกำร
ช่วยลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำง
เหมำะสมและบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีตั้ งไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหำยหรือจำกกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้งน่ำเช่ือถือ ช่วยให้บุคลำกรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบ
ขอ้บังคับท่ีเก่ียวข้องและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น   ดังนั้นบริษัทจึงได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำร
ด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำนของผูบ้ริหำรในเร่ืองต่ำงๆ ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้
สินทรัพยข์องบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำมควบคุม และประเมินผลออกจำก
กนั เพ่ือใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหวำ่งกนัอยำ่งเหมำะสม 

คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสมและควำม
มีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในท่ีฝ่ำยบริหำรจดัใหมี้ข้ึน  รวมทั้งไดจ้ดัท ำและทบทวนระบบกำรควบคุม ทั้งดำ้น
กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน ตลอดจน
กำรจดักำรควำมเส่ียง และยงัใหค้วำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และรำยกำรท่ีผิดปกติ   

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัตั้งใหมี้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นผูต้รวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของบริษทั  เพื่อท ำ
หน้ำท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ
เหมำะสม โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเต็มท่ี ซ่ึง
หน่วยงำนตรวจสอบจะท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยพิจำรณำตำมปัจจยัเส่ียง ซ่ึงจะเนน้ควำมเส่ียงส ำคญัต่ำงๆ ท่ีจะ
มีผลกระทบต่อบริษทั และควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำสอบทำน และ
อนุมติัแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีดงักล่ำว เม่ือหน่วยงำนตรวจสอบไดป้ฏิบติังำนตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีก ำหนดไว้
เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส    

ทั้งน้ี บริษทัมีกำรติดตำมประเมินผลอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ควำมมัน่ใจว่ำระบบท่ีวำงไวส้ำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ดูรำยละเอียด
เพ่ิมเติมส่วนท่ี 2 ขอ้ 11 ระบบควบคุมภำยใน) 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2557  เ ม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้ งให้มี

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมทั้ งองค์กร 
ประเมินควำมเส่ียงและบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรับไดแ้ละมีหนำ้ท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยก่อนจะจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงข้ึน 
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงควำมเส่ียงในกำรบริหำรงำนอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถ
ยอมรับได ้ 
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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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ทั้งน้ีนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง จดัท ำข้ึนเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถยอมรับได ้เพื่อให้กำรบริหำร
ควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดก้ ำหนดไว ้ โดยมีหลกักำรก ำหนดว่ำ หำกมีควำมเส่ียงใดท่ีจะเป็น
อุปสรรค ต่อกำรด ำเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมแผนท่ีก ำหนดแลว้  บริษทัจะตอ้งมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง
เหล่ำน้ี พร้อมกบัส่งเสริมและกระตุน้ใหทุ้กคนสร้ำงวฒันธรรมกำรท ำงำนท่ีตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมเส่ียง ท ำควำม
เขำ้ใจสำเหตุของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรแกไ้ข อำทิ กำรปรับปรุงขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน และกำรใชท้รัพยำกรอย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนกำรใชเ้คร่ืองมือเพ่ือช่วยในกำรป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำร
ป้องกนัและลดควำมสูญเสียท่ีอำจจะเกิดข้ึน และในทำงกลบักนั กำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบดงักล่ำวขำ้งตน้ จะส่งผลให้
บริษทัสำมำรถไดรั้บประโยชน์จำกโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

 กำรประชุมคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน และอำจมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำม

ควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระท่ีชดัเจน และมีกำรน ำส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลในเร่ืองต่ำงๆ อยำ่งเพียงพอก่อนกำรประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำเป็น
เร่งด่วน และมีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นกำรอำ้งอิงและ
สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือนเพ่ือให้
คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุกำรณ์  

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเป็นผูร่้วมกนัก ำหนดวำระกำรประชุมและ
พิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ 
เพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได ้

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษทั ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผูบ้ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐำนะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทรำบนโยบำยโดยตรง เพ่ือให้สำมำรถ
น ำไปปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ี ในกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัให้ถือมติของเสียงขำ้งมำก โดยให้
กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและ / หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั  ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด  

กรรมกำรทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรประชุม และเอกสำรส ำคญัอ่ืนๆ และหำกกรรมกำร
อิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบมีขอ้สงสัยใดๆ กรรมกำรอ่ืนๆและฝ่ำยบริหำรของบริษทัตอ้งด ำเนินกำรตอบขอ้สงสัย
ดงักล่ำวอยำ่งรวดเร็วและครบถว้นเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้

ในกรณีท่ีกรรมกำรไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุม กรรมกำรสำมำรถขอให้เลขำนุกำรบริษทั บนัทึกขอ้คดัคำ้นไวใ้น
รำยงำนกำรประชุม หรือยืน่หนงัสือแสดงกำรคดัคำ้นต่อประธำนกรรมกำรบริษทัได ้

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัแต่ละคร้ังเลขำนุกำรบริษทัได้เขำ้ร่วมกำรประชุมด้วย โดยเป็นผูบ้ันทึก
รำยงำนกำรประชุม และจดัส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษทัพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในกำรประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสำรเก่ียวกบักำรประชุมต่ำงๆ เพ่ือสะดวกใน
กำรสืบคน้อำ้งอิง โดยปกติคณะกรรมกำรบริษทัจะเขำ้ร่วมกำรประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตุจ ำเป็น ซ่ึงจะแจง้
เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมี
โอกำสท่ีจะประชุมระหวำ่งกนัเองตำมควำมจ ำเป็นเพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยูใ่นควำมสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมดว้ย และแจ้งให้กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรทรำบถึงผลกำรประชุม  ทั้ งน้ีกำรเขำ้ร่วมประชุมของ
คณะกรรมกำรบริษทัแต่ละท่ำนส ำหรับปี 2561 ปรำกฎในส่วน 8.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
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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 
บริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรในระดบัท่ีเหมำะสม  โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทั  และควำมสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกนั  รวมถึงควำมเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร และผูบ้ริหำรแต่ละคน โดยอยูใ่นรูปของค่ำตอบแทนกรรมกำร และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   

 ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ

คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรำยละเอียดของค่ำตอบแทนและเง่ือนไขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนปรำกฎในส่วน 8.8 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหาร 
 บริษทัใชค้วำมระมดัระวงัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม โดยเป็นอตัรำท่ี

แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษำผูบ้ริหำรท่ีมีคุณภำพไว ้ผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บมอบหมำยหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิมข้ึนตำมท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยเพ่ิมมำกข้ึน  

  กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำร

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำร  เป็นตน้ เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรหรือกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัให้มี
เอกสำรและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ 
และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้คณะอนุกรรมกำร จ ำนวน 4 คณะ เพ่ือท ำหน้ำท่ีแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำร
บริษทั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรสรรหำ และค่ำตอบแทน 
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4. คณะกรรมกำรบริหำร 

 ทั้งน้ีคณะอนุกรรมกำรทั้ง 4 คณะ จดัตั้งข้ึนเพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำหรือรับทรำบ  ซ่ึงคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีได้ก ำหนดไวใ้นอ ำนำจหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะ (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 หวัขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้ำงกำรจดักำร) 
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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 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ านวยการ 
ในปี 2561  บริษทัมีคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน ในกำรคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทั โดย  
1. ให้ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่และ/หรือตวัแทนผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผูท้รงคุณวุฒิตำมสำยงำนท่ี

เก่ียวขอ้ง  กรรมกำร  กรรมกำรอิสระและผูบ้ริหำรของบริษทัร่วมกนัเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ 
ประสบกำรณ์ ศกัยภำพ  โดยจะพิจำรณำใหค้วำมส ำคญัต่อผูมี้ทกัษะ ประสบกำรณ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อ
กำรประกอบธุรกิจของบริษทั  

2. ผูถื้อหุน้ของบริษทั เสนอช่ือบุคคล ต่อคณะกรรมกำรสรรหำ เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของ
บริษทั โดยบริษทัจะมีก ำหนดเวลำแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือนก่อนวนัส้ินงวดบญัชี 

3. ฐำนขอ้มูลกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
4. บริษทัท่ีปรึกษำภำยนอก  

ทั้งน้ีกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ คณะกรรมกำรสรรหำจะพิจำรณำจำกคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1) มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย์ กฎของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์กฎของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์
และเพ่ิมมูลค่ำใหแ้ก่บริษทั 

3) มีคุณลกัษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือสร้ำงคุณค่ำ
ให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้ำ ท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง  และควำมซ่ือสัตย ์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลำไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  

 กำรเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมวิธีกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมกำรท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้ งจะตอ้งได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คณะกรรมกำรของบริษทัมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง และ
กรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด
มำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำ
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้ง
ในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด    
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3. At each annual general meeting of shareholders, one-third of the total directors are due to vacate the 

office. If the number of directors cannot be divided by three, the closest number to one-third shall apply. 

  The method for vacating directors from office in the first and second year after the Company’s 

registration is by drawing lots. In the following years, the directors who are in office the longest shall 

retire. The retiring directors may be re-elected as the directors for another term. 

4. Any director desiring to resign shall submit his/her resignation letter to the Company. The resignation 

shall take effect on the date of submission. 

  The director who resigned under paragraph one may inform the Registrar under the law on public 

company of his/her resignation. 

5. In the case where the directors retire due to reasons other than a retirement by rotation, the Board may 

select and propose names of qualified persons not having prohibited qualifications according to the law 

on public company limited and the securities and exchange law as a replacement at the next Board 

meeting. Except when the remaining terms of the directors are less than two months, the person 

appointed as replacing director may take office for the remaining period of the director he replaces. 

  The Board’s resolution under paragraph one must consist of votes made by not less than three-

fourths of the existing directors. 

6.  The annual general meeting of shareholders has the right to terminate directorship of any director before 

his completion of term of service by not less than three-fourths votes of the shareholders who attend the 

meeting in person and have the rights to vote, and hold total shares of not less than half of the shares held 

by the shareholders who are present at the meeting and have the rights to vote. 

• Independent director  

 At least one-third of the members of the Board of Directors shall be independent directors. The Board of 

Directors or the meeting of shareholders (as the case may be) shall appoint independent directors as members of the 

Board of Directors. The Company has the policy to appoint at least one-third of the members of the Board of Directors 

from independent directors and there shall be three independent directors sitting in the Board.  

 The criteria and procedures for appointing independent directors are according to the criteria and procedures 

for appointing the Board of Directors. General qualifications of the persons nominated as independent director shall be 

considered from qualifications and prohibitive characteristics as prescribed in the Public Limited Companies Act and 

the Securities and Exchange Act, including relevant notifications, rules and/or regulations. The independent directors 

must hold education degree, expertise, working experience and other suitable qualifications for consideration and 

appointment by the meeting of the shareholders. In the case that any independent director has vacated the office before 

his completion of term of service, the Board of Directors may appoint qualified independent director in replacement. 

The person appointed as replacing director may take office for the remaining period of the director he replaces. 

The Board of Directors set out qualifications of independent directors as follows; 
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3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงใน
สำมโดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม 

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้
จบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก
จำกต ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั  กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำ
ออกไปถึงบริษทั 

กรรมกำรซ่ึงลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดัทรำบดว้ยก็ได ้

5. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบัญญติับริษัท
มหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพยเ์ขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่  2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้
เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน    

  มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี
ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการอสิระ 
บริษทัก ำหนดองคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรอิสระ เขำ้ร่วมใน

คณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ 
และมีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 คน  

หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกกรรมกำรบริษทั โดยคุณสมบติั
ของผูท่ี้จะมำท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกำศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุณวฒิุกำรศึกษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หำกมีกรรมกำรอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จำกต ำแหน่ง
ก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดขำ้งตน้เขำ้มำ
ด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมกำรอิสระท่ีตนแทน 
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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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ทั้ งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ของบริษทัมีข้อก ำหนดเท่ำกับ
ข้อก ำหนดขั้นต ่ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  ทั้ งน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี
ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

3) ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำร
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
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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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ทั้งน้ี กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัควำมเป็นอิสระของตนเอง อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 
โดยจะแจง้พร้อมกับกำรรำยงำนขอ้มูลประวติักรรมกำร ณ ส้ินปี ส ำหรับจัดท ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 
3 ท่ำน เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั กรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำยตอ้งเป็น
กรรมกำรอิสระ และตอ้งไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ตดัสินใจในกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยล ำดับ
เดียวกัน เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีก ำหนดวำ่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน ตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจหรือมีประสบกำรณ์ดำ้นกำร
บญัชีหรือกำรเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน รวมถึงกำรท ำ
หนำ้ท่ีอ่ืนในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได ้โดยนำยสมโภชน์ วยัละเสวี เป็นผูมี้ประสบกำรณ์ท ำงำนทำงดำ้น
กำรเงิน มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้

 กรรมการผู้อ านวยการ  
คณะกรรมกำรสรรหำมีนโยบำยท่ีจะสรรหำบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท  โดยกำรแต่งตั้ งกรรมกำรอ ำนวยกำรตอ้งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นผูบ้รรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษทั เขำ้เป็นพนกังำนในระดบัต่ำงๆ  ทั้งน้ี กำรแต่งตั้งหัวหนำ้หรือผูรั้บผิดชอบ
เก่ียวกบังำนดำ้นกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน จะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบำยท่ีจะสรรหำผูบ้ริหำรโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยด ำเนินกำรคดัเลือกตำมระเบียบเก่ียวกบักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจะตอ้งไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย   
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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 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัมีบริษทัยอ่ย 6  แห่ง  โดยเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศ  มีกรรมกำรผูบ้ริหำรของบริษทั 

จ ำนวน 4 ท่ำน เขำ้ไปร่วมบริหำรงำน   
ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบำยในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรส่งตวัแทนเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และ

เข้ำร่วมประชุมในฐำนะผูถื้อหุ้น โดยผูแ้ทนของบริษัทมีหน้ำท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตำมแนวทำง หรือทิศทำงท่ี
คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำไว ้ 

9.5 การก ากบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมกำร และผูบ้ริหำร พนักงำนและลูกจำ้งตอ้งรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมูล

ภำยในของบริษทั ไม่น ำควำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้ม และไม่วำ่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งตอ้งไม่ท ำกำร
ซ้ือขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วำมลบั และ/หรือขอ้มูลภำยใน และ/หรือเขำ้ท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้
ควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
นอกจำกน้ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงซ่ึงอยู่ในหน่วยงำนท่ีได้รับข้อมูลภำยในของบริษัทต้องไม่ใช้
ประโยชน์จำกขอ้มูลดงักล่ำวก่อนเปิดเผยสู่สำธำรณชน และห้ำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั
ภำยใน 1 เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี ทั้งน้ีขอ้บงัคบัดงักล่ำวให้รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและลูกจำ้งของบริษทัดว้ย 

นอกจำกน้ีบริษทัไดแ้จง้ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้ใจในภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์อง
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะในบริษทั  ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยด์ังกล่ำวต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำหนดโทษทำงวินยัส ำหรับผูแ้สวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใช ้ หรือ
น ำไปเปิดเผยจนอำจท ำใหบ้ริษทัไดรั้บควำมเสียหำย  โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ 
กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑต์ลอดจนกำรเลิกจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
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9.6 Auditor's remuneration for the 2016 - 2018 

Detail 

Year  

2016 2017 

2018 

 Paid in 

2018 

Paid in  

2019 

1. Audit Fee (The Group Company) 1,010,000 1,080,000 907,200 226,800 

2. Non-Audit Fee    

   - Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion  

certificate (The Group Company)  

 

80,000 

 

30,000 

 

- 

 

30,000 

Total 1,090,000 1,110,000 907,200 256,800 

 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 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559-2561 

รายละเอยีด 

งวดบัญชี  

ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

 จ่ายในปี 
2561 

จ่ายในปี  
2562 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)   1,010,000 1,080,000 907,200 226,800 
2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)    
   -ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ  บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
80,000 

 
30,000 

 
- 

 
30,000 

รวม 1,090,000 1,110,000 907,200 256,800 

 ผูส้อบบัญชี ปี 2561 ของบริษัท คือ นำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  3759  ของ บริษัท  
กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดยนำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำเป็นระยะเวลำ 2 ปี   
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
ของบริษทั* และบริษทัยอ่ยไม่มีควำมสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด  
 

*บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ให้รวมถึง 
1). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปกำระของผูส้อบบญัชี 
2). กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมส ำนกังำนสอบบญัชี กิจกำรท่ีถูกควบคุมโดยส ำนกังำนสอบบญัชี และกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
ส ำนกังำนสอบบญัชี ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม 
3). กิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัของส ำนกังำนสอบบญัชี 
4). หุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำของส ำนกังำนสอบบญัชี 
5). คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงอยูใ่นอุปกำระของบุคคลตำมขอ้ 4) 
6). กิจกำรท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตำม 1) 4) หรือ 5) มีอ  ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม  

 
9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ  

 จรรยำบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมกำรบริษทัยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบำยท่ีจะก ำหนดจรรยำบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้น ำมำใชแ้ละเผยแพร่ให้แก่พนกังำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบติั เพื่อ
แสดงเจตนำรมณ์ในกำรท่ีจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค ำนึงถึงสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยผำ่นกำรอบรม และกำรส่ือสำรภำยในองคก์รในรูปแบบต่ำงๆ โดยท่ีจรรยำบรรณดงักล่ำวจะสะทอ้น
ให้เห็นถึงค่ำนิยม และแนวทำงปฏิบัติงำน ท่ีพนักงำนทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงำนตำมกรอบจรรยำบรรณท่ี
ก ำหนดไวใ้นดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรเคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำย กำรมีส่วนไดเ้สียและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
กำรใชข้อ้มูลภำยในและกำรรักษำขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรรับและกำรให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร สิทธิและควำม
เป็นกลำงทำงกำรเมือง กำรปฏิบติัต่อพนกังำน และควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และช่องทำงกำรร้องเรียนกำรพบ
เห็นผูก้ระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ  โดยบริษทัไดมี้กำรประกำศและแจง้ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบติัอยำ่ง
เคร่งครัด รวมถึงใหมี้กำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำว (สำมำรถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.asiaprecision.com) 
          โดยในปี 2561ไม่มีผูร้้องเรียนเก่ียวกบักระท ำผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

http://www.asiaprecision.com/
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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.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม 
 กวา่ 25 ปี ท่ีบริษทัไดด้ าเนินกิจการมุ่งสู่ก าไรอนัแทจ้ริง หรือคุณค่าแทจ้ริง ดว้ยการประกาศปณิธานหลกัท่ีใชใ้น
การด าเนินงาน คือ  "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"  เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหน่ึงขององคก์ร โดยปณิธานของ
บริษทัดงักล่าว  มิไดเ้ป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดข้ึนเท่านั้น ในขณะเดียวกนั ไดพ้ยายาม
ปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ใหก้บับุคลากรดว้ยการร่วมกนัก าหนดคุณสมบติัพึงประสงค ์5 ประการของ "คนดี"             อนั
ประกอบดว้ย วินัย สามคัคี เสียสละ คุณธรรม และกตญัญู และลงมือปฏิบติัร่วมกนัระหว่างผูป้ระกอบการ ทีมผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณท่ีมีให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการจดักิจกรรมต่างๆ น้ี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในดา้นบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธาน
ของบริษทัท่ีตั้งไวแ้ลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมในดา้นการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกนัโดยตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ
บริษทั ไดก้ ำหนดพนัธกิจไว ้ดงัน้ี 

1. ปณิธานในการด าเนินธุรกจิ 
 1.1  เช่ือมัน่ในคุณค่าของความดงีาม ซ่ึงเป็นคุณภาพของคน 
 บริษทั เช่ือมัน่วา่พนกังานทุกคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษทั
มุ่งเนน้การพฒันาคนแบบองคร์วม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ตามปณิธานสูงสุด
ของบริษทั คือ "มุ่งสร้างคนด ีแทนคณุแผ่นดนิ"  
 บริษทัมุ่งท่ีจะเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีมีคุณค่าและศกัยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติใหมี้ความมัง่คัง่และเป็น
สุขอยา่งแทจ้ริง  มากกวา่เป็นแค่เพียงองคก์รทางเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพและแสวงหาผลก าไรเท่านั้น 
 บริษทัจึงมุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเช่ือว่า "ผลงานท่ีดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานท่ีท างานอย่างมี
ความสุขและมีความภกัดีต่อองค์กรอย่างจริงใจ" ส่ิงเหล่าน้ี มาจากการดูแลให้บุคลากรมีก าลงัใจมีความต่ืนตวัในการ
ยกระดบัทกัษะวิชาชีพ เพ่ือความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม 
และการพฒันาคุณภาพชีวติการท างานของทุกคนอยา่งต่อเน่ือง   
 หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกนัปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และ
ประพฤติปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง การส่งเสริมดงักล่าวแทบจะไม่ตอ้งลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนดว้ยความจริงใจ 
และปรารถนาดีต่อกนั ซ่ึงทั้งหมดน้ี ก็จะส่งผลดีต่อสงัคม และองคก์รอยา่งประมาณค่าไม่ได ้

 1.2  พฒันาอย่างยัง่ยืนเพ่ือก้าวสู่ระดบัโลก 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง ร่วมกบัการพฒันาสังคม เพ่ือกา้วต่อไปอยา่งย ัง่ยืน โดยการเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ และพฒันาบุคลากร และร่วมกบัการมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เขม้แข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความรู้ เทคโนโลยใีหก้บัสงัคมและชุมชน  

 1.3  การปฏิบัตโิดยยดึมัน่ในหลกัจริยธรรม 
 บริษัทจะปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมพนกังานให้ยึดมัน่ในความดีงามเพ่ือสังคมและ
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)  

 

 

 

http://www.asiaprecision.com/
mailto:audit_committee@asiaprecision.com
http://www.asiaprecision.com/
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 1.4  มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 การด าเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจดัระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และตรวจสอบได ้โดยการบริหารจดัการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจดัการความเส่ียง ระบบการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตในการท างานและความปลอดภยั โดยบริษทั จะด าเนินการทุกขั้นตอน
ดว้ยความโปร่งใส และพร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 
10.2  การด าเนินงานกจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 ปณิธำนในกำรด ำเนินธุรกิจตำมท่ีกล่ำวมำนั้ น เป็นกรอบท่ีบริษทัใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินเร่ืองควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม ซ่ึงในปี 2561 บริษทัไดส่้งเสริมเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในหลำยดำ้น ซ่ึงสำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการระมดัระวงัการด าเนินงาน  บริหารจดัการ  และการปฏิบติับนพ้ืนฐานของความ
เป็นธรรมโดย ยึดหลกัจริยธรรม  ท่ีพึงยึดมัน่ วินัย สามคัคี  เสียสละ  คุณธรรม กตญัญู  โดยส่งเสริมให้พนกังานมีความ
ซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติังาน  ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ทั้งน้ีบริษทัไดว้างแนวทางการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมเพ่ือให้พนกังานทุก
คนทุกระดับยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ในเร่ืองของการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม  ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.asiaprecision.com   

 โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ก าหนดถึงจรรยาบรรณของบริษัท  จรรยาบรรณของประธานและ
กรรมการบริหาร จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร การปฏิบติัตนของพนักงาน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัไม่เคยมีคดี
ฟ้องร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจท่ีขาดความเป็นธรรมแต่อยำ่งใด 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัได้เห็นควำมส ำคญั และตระหนักถึงปัญหำท่ีเกิดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชนั คณะกรรมกำรบริษทัจึงได้
ก ำหนดนโยบำยต่อกำรทุจริตคอร์รัปชนัข้ึน ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 
2556 และไดมี้กำรทบทวนนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือให้บริษทั และ        บริษทัย่อยของ
บริษทัมีควำมเขำ้ใจ และมีแนวปฏิบติัเดียวกนั รวมถึงไดร่้วมกนัประกำศเจตนำรมณ์ท่ีจะต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัทุก
รูปแบบ ซ่ึงสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต 
  หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้ง รวมถึงตวักลำง ตวัแทน ท่ีปรึกษำ หรือผูท่ี้รับท ำงำน
ใหก้บักลุ่มบริษทั กระท ำกำรอนัใดท่ีเป็นกำรเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต คอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทำงตรง หรือ
ทำงออ้มต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั  ไม่วำ่ตนจะอยูใ่นฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอใหสิ้นบน ทั้งท่ีเป็นตวั
เงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย  โดยจะปฏิบติั
ตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตอยำ่งเคร่งครัด  

 ช่องทำงกำรรับแจง้เบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริต 
    -   อีเมลข์องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ี audit_committee@asiaprecision.com  หรือ 
  -   เวบ็ไซตข์องบริษทัwww.asiaprecision.com (หวัขอ้ แจง้เบำะแส)   
 
 

mailto:audit_committee@asiaprecision.com
http://www.asiaprecision.com/
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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. 

http://www.asiaprecision.com/


บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)    

หนำ้ 98 

 มำตรกำรคุม้ครอง และรักษำควำมลบั 
 บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษำขอ้มูลของผู ้
ร้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั โดยจะจ ำกัดเฉพำะผูท่ี้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียนเท่ำนั้น ทั้งน้ีผูมี้หนำ้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองท่ีร้องเรียน ตอ้งไม่ใช่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น  

 ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต ไวบ้นช่องทำงกำรส่ือสำร อำทิเช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั ป้ำยติด
ประกำศของบริษทั  โดยในปี 2561ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบักำรกระท ำอนัทุจริต หรือกำรกระท ำอนัใดท่ีส่งผลเสียต่อ
บริษทั มำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.asiaprecision.com 

 
 นอกจำกนั้นในปี 2558 บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น

กำรทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  และไดรั้บกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชน    ไทย
ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  (Collective Action Coalition : CAC)  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2561  ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีรัฐบำล
และส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำบกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ร่วมกบั 8 องคก์ร ไดแ้ก่ หอกำรคำ้ไทย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)  หอกำรคำ้นำนำชำติ สมำคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และบริษทัยงัไดเ้ขำ้ร่วมประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 กำรด ำเนินงำนของบริษทัไดต้ระหนกัถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดบ้รรจุเร่ืองน้ีไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ของบริษทั โดยแบ่งเป็นดงัน้ี  

 ความเป็นส่วนตวั  
 บริษทั ถือว่าสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใชก้ารเปิดเผย 
หรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวติั ประวติัพนกังาน ประวติัการท างาน ประวติัสุขภาพ หรือขอ้มูลส่วนตวั
อ่ืนๆ ไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของบุคคลอ่ืนใด ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิด
ทางวนิยั  เวน้แต่ไดก้ระท าตามหนา้ท่ีโดยสุจริต หรือตามกฏหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานท่ีอยูใ่นความครอบครองหรืออยูใ่นการดูแลรักษาของบริษทั 
 2. การเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะจะท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูน้ั้น 
 3.  จ ากดัการเปิดเผยและการใชมู้ลส่วนตวัของพนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทันั้น 

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

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

เช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ 

http://www.asiaprecision.com/
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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. 

 

http://www.asiaprecision.com/
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4. ช่วยกนัสอดส่องดูแลไม่ใหเ้กิดการกดข่ี ข่มเหง และการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมเม่ือไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็น
ธรรม มีช่องทางการส่ือสาร หรือการใหค้  าปรึกษา เพ่ือท าความเขา้ใจเม่ือเกิดการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม 

5. ใหเ้กียรติและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

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

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

2. หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางความคิด 

3. ระวงัในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกบันกัการเมืองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบันกัการเมือง 
4. หลีกเล่ียงการแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบพนกังาน หรือแต่งกายในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดวา่

พนกังานบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  
นอกจากนั้นการด าเนินงานทางดา้นการเมืองตามท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจแลว้ ในเร่ืองน้ียงัถือเป็นส่วน

หน่ึงของนโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดก้ าหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไวด้งัน้ี 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรให้เงิน ทรัพยสิ์น สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถำนท่ีเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก (สถำนท่ีพกั สถำนท่ีรับรอง สถำนท่ีประชุม สถำนท่ีชุมนุม) แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทำงกำรเมือง  เพ่ือสนบัสนุนนโยบำย  กำรกระท ำอนัมิควร หรือกำรกระท ำใดท่ีขดัต่อกฎหมำย รัฐธรรมนูญ  ซ่ึงส่งผลเสีย
ต่อชุมชน สงัคม ประเทศ รวมทั้งเพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดควำมแตกแยกในสงัคม  ไม่วำ่จะโดยทำงตรง หรือโดยทำงออ้ม 

และตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัส าหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้ง 
รวมถึงตวักลำง ตวัแทน ท่ีปรึกษำ หรือผูท่ี้รับท ำงำนใหก้บักลุ่มบริษทั ดงัน้ี    

 "7 กลุ่มบริษทัไม่มีแนวทางใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม 
ดงันั้นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงตวักลาง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้รับท างานให้กบักลุ่มบริษทั ตอ้ง
ไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเมืองภายในกลุ่มบริษทั และไม่ใชท้รัพยากรใดของกลุ่มบริษทั เพ่ือด าเนินการ
ดงักล่าว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัเป็นองค์กรท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย (ทั้งน้ีการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัมีขั้นตอนตามระเบียบท่ีก าหนด หากปฏิบติัไม่
เป็นไปตามขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายได)้"  

 ดงันั้นบุคลำกรในองคก์รไดรั้บรู้เก่ียวกบัมำตรกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมือง และกำรช่วยเหลือทำงดำ้นกำรเมือง      
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตอย่ำงชัดเจน ทั้ ง น้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเ พ่ิมเติมได้ท่ี เว็บไซต์
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. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัตระหนกัดีวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรส ำคญัท่ีท ำใหกิ้จกำรสำมำรถด ำรงต่อไป และเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีช่วย
ใหกิ้จกำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้  บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำคุณภำพชีวิตของพนกังำนให้ดี รวมถึง
กำรให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำรอ่ืน ท่ีนอกเหนือจำกตวัเงินอยำ่งเป็นธรรม และเท่ำเทียมกนั โดยกำรปฏิบติัต่อแรงงำน 
บริษทัไดค้  ำนึงถึงเร่ืองส ำคญัดงัน้ี 

1. การเคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  
  บริษทัได้จัดท ำนโยบำยเก่ียวกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไดบ้รรจุไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

(Code of Conduct)  ของบริษทั และไดเ้ผยแพร่ตำมช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆ เพ่ือให้พนกังำนไดรั้บทรำบ นอกจำกนั้น
บริษทัยงัไดจ้ดัตั้ง "โครงกำรอยูดี่ มีสุข" ข้ึน คณะกรรมกำรของโครงกำร เป็นตวัแทนของพนกังำน ซ่ึงเกิดจำกกำรเลือกตั้ง
ของพนกังำนทุกคน  โดยคณะกรรมกำรของโครงกำร ท ำหนำ้ท่ีดงัน้ี  

1. ร่วมหำรือกบันำยจำ้งเพ่ือจดัสวสัดิกำรแก่ลูกจำ้ง 
2. ใหค้  ำปรึกษำหำรือ และเสนอแนะควำมเห็นแก่นำยจำ้งในกำรจดัสวสัดิกำรส ำหรับลูกจำ้ง  
3. ตรวจตรำ ควบคุม ดูแล กำรจดัสวสัดิกำรท่ีนำยจำ้งจดัใหแ้ก่ลูกจำ้ง 
4. เสนอขอ้คิดเห็นและแนวทำงในกำรจดัสวสัดิกำรท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับลูกจำ้งต่อคณะกรรมกำร

สวสัดิกำรแรงงำน  
  ทั้งน้ีคณะกรรมกำรโครงกำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี  

2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท างานของลูกจ้าง 
  บริษทัไดจ้ดัให้มีระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน โดยมีขอ้ปฏิบติัเป็นไปตำมท่ีพระรำชบญัญติั
คุม้ครองแรงงำน พ.ศ.2541  ก ำหนด ซ่ึงระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน มีขอ้ปฏิบติัอำทิ เช่น  

 กำรจำ้งและกำรบรรจุพนกังำน 
 วนัท ำงำน เวลำท ำงำนปกติ / วนัหยดุ และหลกัเกณฑก์ำรหยดุ  
 กำรท ำงำนล่วงเวลำ และกำรท ำงำนวนัหยดุ 
 วนัลำ หลกัเกณฑก์ำรลำ และอ ำนำจในกำรอนุญำต 
 ระเบียบวนิยั และกำรลงโทษทำงวนิยั 
 กำรร้องทุกข ์
 ควำมปลอดภยัและสุขภำพ และกำรป้องกนัอคัคีภยั 
 กำรประสบอนัตรำย หรือเจ็บป่วย เน่ืองจำกกำรท ำงำน 
 กำรพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน และกำรจ่ำยค่ำชดเชย  

  ทั้งน้ีหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลของบริษทั จะแจง้ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนใหพ้นกังำนใหม่
ไดท้รำบก่อนกำรรับเขำ้ท ำงำน 

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนปฏิบติังำนดว้ยควำมปลอดภยั และมีสุขภำพพลำนำมยัท่ีดี บริษทัจึงได้
มีนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยั และอคัคีภยั  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัตนของพนกังำน และเป็นกรอบ
ส ำหรับใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดป้ฏิบติัยดึถือ โดยแบ่งเป็น 
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1. Regulations of health & safety and fire protection, which are contained in the work 

regulations, will be used as a guideline for employees’ performance. 

1. Safety at work: it is referred to employee’s responsibilities to be performed during work 

to reduce the chance of accidients ; such as keeping equipment, machine, and workplace 

clean; clearing any obstruction out of working area; and wearing of safety equipment or 

harm protection equipment. 

2. Health support and health care: such as keep things, appliance, and place clean according 

to the Company’s regulations; including join body checkup program as per the schedule. 

3. Fire protection: all employees are required to attend training course about using of fire 

extinguisher and first aid equipment as provided by the Company. 

2. Regulations on safety promotion policy: those can be used as the Company’s framework to 

enhance safety, such as to reduce lost time injury to be zero, to reduce working risk to be in 

acceptable level, encourage employees to join some activity and training course to develop 

their knowledge and increase work-life quality. 

In 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. ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยเร่ือง ควำมปลอดภยัและสุขภำพ และกำรป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงบรรจุอยูใ่นระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงให้พนกังำนทุกคนไดป้ฏิบติัตำม แบ่งหัวขอ้ได้
ดงัน้ี 

1.  ควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรท ำงำน  โดยเป็นขอ้ก ำหนดท่ีกล่ำวถึงหน้ำท่ีของพนกังำนท่ี
ต้องปฏิบัติตนในระหว่ำงเวลำท ำงำน เพ่ือลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรท ำงำน 
ยกตวัอยำ่งเช่น รักษำควำมสะอำดอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และสถำนท่ีท ำงำน อยำ่ให้มีส่ิงกีด
ขวำงจนท ำใหเ้กิดควำมไม่สะดวกในกำรท ำงำน  กำรใชห้รือสวมใส่อุปกรณ์ หรือเคร่ือง
ป้องกนัอนัตรำยท่ีก ำหนดไว ้ นอกจำกนั้นภำยใตข้อ้บงัคบัเดียวกนัน้ี  

2.  กำรส่งเสริมและรักษำสุขภำพ  ยกตวัอยำ่งเช่น กำรรักษำควำมสะอำดส่ิงของ เคร่ืองใช ้
หรือสถำนท่ีท่ีบริษทัให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว ้ กำรรับตรวจ
ร่ำงกำยตำมท่ีบริษทัไดก้ ำหนด 

3.  กำรป้องกนัอคัคีภยั พนกังำนทุกคนจ ำเป็นตอ้งเขำ้รับกำรฝึกอบรมเรียนรู้เก่ียวกบักำรใช้
เคร่ืองดบัเพลิง และเคร่ืองมือท่ีใชป้ฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ ตำมท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึน 

2. ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยนโยบำยส่งเสริมดำ้นควำมปลอดภยั ส ำหรับใชเ้ป็นกรอบแนวทำงปฏิบติัของ
บริษทั เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมปลอดภยั  ยกตวัอย่ำงเช่น  กำรลดอุบติัเหตุในกำรท ำงำนถึงขั้น
หยดุงำนใหเ้ป็นศูนย ์ กำรลดควำมเส่ียงอนัตรำยจำกกำรท ำงำนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ กำรจดั
ใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงกำรฝึกอบรม เพ่ือพฒันำควำมรู้ และส่งเสริมคุณภำพ
ชีวติในกำรท ำงำน 
 ทั้งน้ีในปี 2561 มีอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังำนในระหวำ่งปฏิบติังำนถึงขั้นหยดุงำน จ ำนวน 
2 คน และอุบติัเหตุบำดเจ็บเลก็นอ้ย ไม่หยดุงำน จ ำนวนทั้งส้ิน 5 คน โดยบริษทัมีวนัท ำงำนทั้งส้ิน 
จ ำนวน 274 วนั คิดเป็นชัว่โมงกำรท ำงำนทั้งส้ิน  ประมำณ 5,754 ชัว่โมง  

นอกจำกท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้แลว้  บริษทัยงัไดเ้นน้ให้พนกังำนทุกคนตอ้งตระหนกัถึงควำม
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นอยู่สม ่ำเสมอ โดยตลอดปี 2561 บริษทัได้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมควำมปลอดภยัในหลำยดำ้นผำ่นหลำยโครงกำร   เช่น   
 โครงกำรมอร์น่ิงทอลก์ (Morning Talk) เป็นโครงกำรท่ีทำงหน่วยงำนควำมปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม ให้ควำมรู้เก่ียวกบัควำมปลอดภยั ชีวอนำมยั และกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทั กบัพนกังำน  ในทุกเชำ้ของวนัท ำงำน ใชเ้วลำประมำณ 15 นำที ซ่ึงจดัตำรำงอบรมไตร
มำสละ 1 คร้ัง พบปะกบัพนกังำนแต่ละหน่วย และปรับเน้ือหำให้เหมำะสมกบัสภำพพ้ืนท่ี
กำรท ำงำนของแต่ละหน่วยงำนนั้น 

 โครงกำรส่งเสริมควำมปลอดภยั (Safety Promotion)ไตรมำสละ 1 คร้ัง เป็นโครงกำรท่ีให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนทุกระดับ เพ่ือให้ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของควำมปลอดภยั กำรป้องกนัอุบติัเหตุและชีวอนำมยั รวมถึงกำรสร้ำงควำม
มัน่ใจให้กับพนักงำนขณะท ำงำน โดยได้จัดกิจกรรมผ่ำนโครงกำรดังกล่ำว เช่น กำรให้
พนกังำนร่วมกนัตอบค ำถำมเก่ียวกบัควำมปลอดภยั ชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม   

 โครงกำรควำมปลอดภยัดำ้นกำรเดินทำง เป็นโครงกำรท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัควำมปลอดภยัใน
กำรเดินทำงให้กบัพนกังำน ผ่ำนหลำยกิจกรรมท่ีจดัข้ึน อำทิเช่น กิจกรรมขบัข่ีจกัรยำนยนต์
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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 energy-

saving activities from the previous years in 2 main aspects as follows. 
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ปลอดภยั ร่วมใจสวมหมวกกันน็อค กิจกรรมปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 
นอกจำกนั้นส ำหรับพนกังำนท่ีนัง่รถรับส่งโรงงำน บริษทัไดมี้โครงกำรเก่ียวกบักำรตรวจเช็ค
สภำพรถยนต ์ตำมรอบเป็นประจ ำทุกเดือน 

 โครงกำรเอเซียอุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Asia Zero Accident) เป็นโครงกำรสร้ำงเสริมทศันคติและ
ปลูกจิตส ำนึกในเร่ืองของควำมปลอดภยั โดยกำรส่งเสริมสนบัสนุนให้พนกังำนเขำ้มำมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือใหเ้กิดควำมตระหนกั รับรู้ และเกิดจิตส ำนึกในเร่ืองของควำม
ปลอดภยั โดยเร่ิมจำกตวัของผูป้ฏิบติังำนเอง ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบเพ่ือให้
เกิดควำมปลอดภยัในขณะปฏิบติังำน หรือกำรเรียนรู้ในกำรป้องกนัตนเองจำกอนัตรำยและ
ควำมเส่ียงต่ำงๆในพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน และเป็นกำรร่วมมือร่วมใจกนัรักษำควำมสะอำดของ
พ้ืนท่ีปฏิบติังำนเพ่ือป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุลดอุบติัเหตุใหเ้ป็นศูนย ์

 โครงกำร CCCF (Completely Check Completely Find-Out) เป็นกิจกรรมกำรคน้หำอนัตรำย
ทัว่ทุกจุดของโรงงำน โดยเป็นหนำ้ท่ีของพนกังำนทุกคนท่ีจะตอ้งเป็นคนคน้หำและท ำกำร
แกไ้ขเพ่ือป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ เป็นกำรตระหนกัให้พนกังำนรู้ถึงจุดเส่ียงและหำแนวกำร
ป้องกนัแกไ้ข ซ่ึงเป็นกำรป้องกนัท่ีสำเหตุก่อนเกิดอุบติัเหตุโดยควำมร่วมมือจำกพนกังำนทุก
คน 

5.  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยลูกคา้

จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้
รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการให้สูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง รักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืนกบัลูกคา้อย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 "คุณภำพคือศกัด์ิศรี สำมคัคีเพ่ิมผลผลิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม" เป็นหลกัส ำคญัในกำรปฏิบติังำนของบริษทั 

ดงันั้นในกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน บริษทัจะค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัให้มีหน่วยงำนเอกชนเขำ้มำ
ตรวจวดัคุณภำพอำกำศ  คุณภำพน ้ ำ และตรวจวดัระดบัเสียง เป็นประจ ำทุกปี (รำยละเอียดสำมำรถดูเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2 
หวัขอ้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม) 
 บริษทัมีกำรบริหำรจดักำร เร่ืองกำรปล่อยของเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิต โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลดกำรปล่อยของ
เสียใหไ้ดม้ำกท่ีสุด และปฏิบติัเป็นไปตำมมำตรฐำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิเช่น  มำตรฐำนคุณภำพ
น ้ ำ มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ ของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยในกำรด ำเนินกิจกำรท่ีผ่ำนมำ บริษทัปฏิบติั
เป็นไปตำมท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด และบริษัทยงัส่งเสริมให้มีแนวทำงกำรจัดกำร และกำรปฏิบัติกำรด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มจนไดรั้บมำตรฐำน ISO 14001:2015 
 นอกจำกน้ีบริษทัได้ก ำหนดนโยบำยกำรอนุรักษ์พลงังำนและทรัพยำกร เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกัน
ตระหนกัถึงกำรอนุรักษพ์ลงังำน รวมถึงใชท้รัพยำกรอยำ่งประหยดั และร่วมกนัคิดให้เกิดกำรลดกำรใชพ้ลงังำน หรือกำร
เพ่ิมผลผลิต เพ่ือช่วยลดตน้ทุนกำรผลิตดำ้นพลงังำน โดยในปี 2561 บริษทัไดด้ ำเนินโครงกำรดำ้นอนุรักษพ์ลงังำนต่อเน่ือง
จำกปีท่ีผำ่นมำ แบ่งเป็น 2 ดำ้นดงัน้ี  
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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. ดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน และใชท้รัพยำกรอยำ่งรู้คุณค่ำในกระบวนกำรผลิตสินคำ้     
 บริษทัไดน้ ำระบบกรองน ้ ำ รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System หรือ RO) มำใชใ้นน ้ ำ

เพ่ือกำรบริโภค  โดยในกระบวนกำรกรองน ้ ำระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส จะเกิดน ้ ำท้ิง (Brine) ซ่ึง
ถือวำ่เป็นน ้ ำท่ีสะอำด แต่ใชเ้พ่ือกำรบริโภคไม่ได ้บริษทัไดพ้ฒันำน ำน ้ ำท้ิงส่วนน้ี กลบัไปใชใ้น
พดัลมไอน ้ ำแทนกำรใชน้ ้ ำประปำ   

 บริษทัยงัไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีสะอำด (Clean Technology หรือ CT) ซ่ึงเป็น
โครงกำรของกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม โดยโครงกำรเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีสะอำด นั้น หมำยถึง 
กำรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง กระบวนกำรผลิตหรือผลิตภณัฑ์เพื่อให้กำรใชว้ตัถุดิบ พลงังำน 
และทรัพยำกรธรรมชำติเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยใหเ้ปล่ียนเป็นเสียนอ้ยท่ีสุด หรือไม่มีเลย 
จึงเป็นกำรลดมลพิษท่ีแหล่งก ำเนิด ทั้งน้ีรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ กำรใชซ้ ้ ำ (Reuse) และ
กำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ (Recycle) ซ่ึงเป็นกำรช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และลดตน้ทุนกำรผลิตไป
พร้อมกนั  โดยบริษทัไดท้ ำกำรปรับปรุงระบบบ ำบดัน ้ ำเสียแบบเติมอำกำศเพ่ือให้มีประสิทธิภำพ
ในกำรบ ำบดัน ้ ำเสียไดค้่ำตำมมำตรฐำนหรือน้อยกวำ่ เพ่ือลดปริมำณควำมสกปรกในน ้ ำและลด
กำรใชส้ำรเคมีและลดค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ ำเสียไดอี้กดว้ย ในเร่ืองของกำรอนุรักษพ์ลงังำน  

 บริษัทได้ท ำกำรปรับตั้ งควำมดันของเคร่ืองอัดอำกำศให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อท ำให้
ประหยดักำรใชไ้ฟฟ้ำมำกข้ึน และลดกำรก่อก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต ์ 

2. ดำ้นกำรลดใชพ้ลงังำนในกระบวนกำรปฏิบติังำนทัว่ไป     
 บริษทัรณรงคป์ลูกฝังพนกังำนในเร่ืองกำรใชน้ ้ ำอยำ่งรู้คุณค่ำ เพ่ือร่วมกนัลดปริมำณกำรใชน้ ้ ำ โดย 

บริษทัได้เร่ิมติดตั้งมำตรวดัน ้ ำในแต่ละพ้ืนท่ีกำรใช้งำนท่ีนอกเหนือจำกสำยกำรผลิต โดยวดั
ปริมำณกำรใชน้ ้ ำ และก ำหนดเป้ำหมำย พร้อมทั้งรำยงำนให้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ีไดท้รำบ  
และร่วมกนัหำวธีิกำรลดปริมำณกำรใชน้ ้ ำ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนด  

 บริษทัไดร้ณรงคก์ำรลดใชไ้ฟฟ้ำอยำ่งต่อเน่ือง อำทิเช่น  บริษทัไดก้ ำหนดเวลำในปิดแอร์ 30 นำที 
ทั้งก่อนพกัเท่ียงเวลำ 11.30 น. และก่อนเลิกงำน เวลำ 16.45 น.  ปรับตั้งอุณภูมิเคร่ืองปรับอำกำศ
ใหเ้หมำะสม 25-26 องศำเซลเซียส และกำรปิดไฟ-พดัลมทุกคร้ังเม่ือไม่มีกำรใชง้ำน   

 กำรเปล่ียนหลอดไฟ จำกเดิมใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์T8,T5 โดยเปล่ียนมำใชห้ลอด LED ทัว่ทั้ง
โรงงำน เพ่ือช่วยเพ่ิมควำมสวำ่ง  ยดือำยกุำรใชง้ำนของหลอดไฟ  ประหยดัพลงังำน และยงัช่วยใน
เร่ืองลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซตใ์นบรรยำกำศ 

 บริษัทได้มีระบบกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม และขยะมูลฝอยในโรงงำน  โดยก ำหนดให้
พนกังำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรคดัแยกขยะตำมประเภท เพ่ือน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำ และกำรก ำจดัขยะ
ไดถู้กวธีิ  

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บหนังสือรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม มีอำยุตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยำยน 2559 ถึงวนัท่ี 1 กนัยำยน 2562 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนเก่ียวกบักำรจดักำรและกำร
ปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบกำรดูแลป้องกนัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจำกกำรผลิตของบริษทัท่ีอำจจะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   
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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. การร่วมพฒันาชุมชน หรือสังคม 

บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและพนกังำนเป็นอยำ่งมำก โดยบริษทัจดัให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
พฒันำบุคลำกร กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และกำรตอบแทนสงัคม อยำ่งสม ่ำเสมอ  

ปี 2561 บริษทัไดมี้โครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรับผิดชอบ แบ่งเป็นแต่ละดำ้น ดงัน้ี 
 ด้านสังคม 

 บริษทัไดริ้เร่ิม “โครงกำรเอเซีย จิตอำสำ” เพ่ือสนับสนุนให้พนักงำนเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือสังคม 
หรือช่วยชุมชนรอบๆ บริษทัเพ่ือเป็นกำรพฒันำชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง เช่น กิจกรรมท ำดีเพ่ือพ่อ จัดข้ึนท่ีจังหวดั
สมุทรสำคร มอบอุปกรณ์กำรเรียนและอุปกรณ์กีฬำ ให้กบัโรงเรียนบำ้นคลองยำง โรงเรียนบำ้นทบัสูง จงัหวดัชลบุรี และ
มอบชุดนกัเรียนใหก้บันกัเรียนโรงเรียนบำ้นพรสวรรค ์จงัหวดัสระแกว้เป็นตน้ โดยมีพนกังำนเขำ้ร่วมโครงกำรทั้งส้ิน 50 
คน 

 ด้านพนักงาน 
 บริษทัส่งเสริมและพฒันำใหพ้นกังำนมีควำมรู้และทกัษะในกำรท ำงำนควบคู่ไปกบักำรมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตำมปณิธำนของบริษทัท่ีก ำหนดว่ำ “มุ่งสร้ำงคนดี แทนคุณแผ่นดิน” โดยมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงให้พนักงำนให้มี “วินัย 
สำมัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู” ซ่ึงเป็นกำรวำงรำกฐำนกำรพฒันำศักยภำพของพนักงำนสู่วิถีแห่งควำมสุข 
ประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ท่ีรำกฐำนขององคก์รอยำ่งแทจ้ริง   โดยบริษทัจะสร้ำงบุคลำกรใหเ้ป็นคน
เก่งและคนดีผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

ก. สามคัค.ี..เสียสละ   บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังำนบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ร่วมกนั ส่งเสริมให้พนกังำน
ไดส้มัผสัควำมสุขจำกกำรเป็นผูใ้หต้อบแทนถ่ินฐำนบำ้นเกิด ยกตวัอยำ่งเช่น 
  โครงการกองทุนพัฒนาบ้านเกิด   เป็นโครงกำรท่ีบริษทัส่งเสริมควำมเป็นผูใ้ห้และควำมกตญัญูต่อ

ถ่ินฐำนบำ้นเกิดของพนกังำน   โครงกำรดงักล่ำวบริษทัจะจดัชุดเคร่ืองอุปโภค บริโภค ผำ้ห่ม และ
ของใช้ท่ีจ ำเป็นเพื่อให้พนักงำนน ำกลบัไปให้ผูย้ำกไร้ ในโอกำสท่ีเดินทำงกลบัไปเยี่ยมบ้ำนช่วง
วนัหยดุปีใหม่และวนัหยดุสงกรำนต ์ โดยมีพนกังำนเขำ้ร่วมโครงกำรทั้งส้ิน 542 คน  

 โครงการชมรมกีฬา เป็นโครงกำรท่ีบริษทัจดัข้ึนเพ่ือให้พนักงำนไดมี้กิจกรรมร่วมกนั มุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมสำมคัคี และพนักงำนมีกิจกรรมท่ีผ่อนคลำย โดยบริษทัได้จดัให้มีกำรแข่งขนัฟุตซอล
ฟตุบอล และวอลเลยบ์อล รวมทั้งส้ินจ ำนวน 200 คน 

ข. คุณธรรม   กำรจะท ำใหคุ้ณธรรมฝังแน่นอยูใ่นจิตใจและพฒันำเป็นพฤติกรรมด ำเนินชีวิตปกติตอ้งอำศยั
กำรปลูกฝังตอกย  ้ำขอ้คิดและแรงบนัดำลใจดีๆอยู่เสมอ บริษทัจึงส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดบั ตลอด
จนถึงผูบ้ริหำรทุกคนไดมี้โอกำสศึกษำ “พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั”  ปี 2561 มี
พนกังำนเขำ้รับกำรฝึกอบรมเร่ืองพระบรมรำโชวำท จ ำนวน 230 คน  นอกจำกนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้กำร
เขำ้แถวเคำรพธงชำติ ก่อนกำรท ำงำน สัปดำห์ละ 1 วนั โดยไดใ้ห้พนักงำนร่วมกนัท ำสมำธิ แผ่เมตตำ
ประมำณ 5 นำที รับฟังกำรอ่ำนพระบรมรำโชวำท และกล่ำวค ำปฏิญำณอย่ำงหนักแน่นและ   มีพลงั 
เพ่ือใหพ้นกังำนทุกคนไดร่้วมกนัท ำงำนอยำ่งตั้งใจ 

และหลำยกิจกรรมท่ีบริษทัมุ่งเนน้ปลูกฝังคุณธรรมให้กบัพนกังำน เช่น โครงกำรท ำบุญใส่บำตร
ในเดือนเกิด  โดยบริษทัจะจดัชุดของใส่บำตรให้กบัพนกังำนท่ีเกิดในเดือนนั้นๆ ร่วมกนัใส่บำตรท ำบุญ
ร่วมกนั โดยมีพนักงำนเขำ้ร่วมโครงกำรทั้งหมด 600 คน  และในโอกำสวนัส ำคญัทำงศำสนำจะมีกำร
นิมนตพ์ระสงฆม์ำบรรยำยธรรมะใหพ้นกังำนฟังดว้ย   
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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.

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

Factory 1 100 62 38 32 27 30 34 34 18 22 24 24 35 20 20 20 40 48 39 35 702

Factory 2&3 91 42 36 23 20 26 23 32 35 26 37 36 24 16 40 50 34 40 28 53 712

Factory 4 30 17 25 20 25 17 20 34 30 32 24 22 25 22 23 34 32 31 26 38 527

APAT 59 54 45 40 37 35 42 34 44 40 26 45 40 41 41 42 41 33 40 34 813

Total 280 175 144 115 109 108 119 134 127 120 111 127 124 99 124 146 147 152 133 160 2754

Data started February 2018

Dep.
Feb.19 Mar.19 Apri.19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug.19 Sep-19 Oct-19 Nov-19

Total

 
 

 
 

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. กตัญญู   บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงำนมีทั้ งคุณธรรม ควำมดีให้เกิดกับตนเองหลำยรูปแบบ ได้แก่ 
โครงกำรครอบครัวเป็นสุข ลูกรักพนักงำน (วนัเด็ก) โครงกำรลูกรัก มอบทุนกำรศึกษำให้กับบุตรของ
พนักงำนท่ีมีผลกำรเรียนดี  โดยมีพนักงำนส่งผลกำรเรียนของบุตร เขำ้ร่วมโครงกำรทั้งส้ิน 51 คน  โครงกำร
ส่งเสริมควำมกตญัญูในวนัพ่อและวนัแม่ ท่ีมุ่งเนน้กระตุน้ควำมกตญัญู ควำมปรำรถนำดีต่อกนั ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีกิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ร่วมกนัเป็นประจ ำ ไดแ้ก่ กำรบริจำคโลหิต 
กำรเล้ียงอำหำรและจดักิจกรรมให้ควำมรักควำมอบอุ่นแก่เด็กดอ้ยโอกำสในสถำนสงเครำะห์ต่ำงๆ เป็น
ตน้ 
 

ทั้งน้ีบริษทัใหค้วำมส ำคญักบัคนพิกำรในกำรประกอบอำชีพ จึงไดรั้บคนพิกำรมำปฏิบติังำนประจ ำสถำน
ประกอบกำรตำมมำตรำ 33 จ ำนวน 6 คน โดยแยกกันปฏิบัติหน้ำท่ีดังน้ี  พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 คน  พนักงำน
คลงัสินคำ้  2  คน พนกังำนคียข์อ้มูล  1 คน และ  ประชำสัมพนัธ์  1 คน  และบริษทัไดจ้ำ้งคนพิกำรตำมมำตรำ 35 
จ ำนวน 4  คน ซ่ึงเป็นผูพ้ิกำรทำงสำยตำ  มำใหบ้ริกำรนวดผอ่นคลำยใหก้บัพนกังำนโดยเร่ิมตั้งแต่ เดือนกุมภำพนัธ์  
2561 ท่ีผำ่นมำ  พนกังำนไดใ้หก้ำรตอบรับดีมำก เน่ืองจำกพนกังำนท่ีมำนวดรู้สึกผ่อนคลำย จำกกำรนัง่ท ำงำนเป็น
เวลำนำน 

 

 
 

 
 การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัจะด ำเนินงำนอยำ่งจริงจงั เพ่ือส่งเสริมดำ้นควำมปลอดภยัรวมถึงคุณภำพชีวิตของพนกังำน ชุมชน 
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งอยำ่งต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ ปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองดงักล่ำวกบัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีหนำ้ท่ี
ตอ้งปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัในเร่ืองต่ำงๆท่ีก ำหนดไว ้โดยบริษทัมีนโยบำยดงัน้ี 

1. มุ่งเนน้กำรปฎิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั คุณภำพชีวติ กำร
ท ำงำน กฎหมำยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด  
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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. 
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2. ส่ือสำรใหพ้นกังำนทุกคนรวมถึงบุคคลภำยนอก ผูรั้บเหมำ ลูกคำ้ สำธำรณชนไดท้รำบถึงนโยบำยควำม
ปลอดภยัคุณภำพชีวติในกำรท ำงำน และส่ิงแวดลอ้ม 

3. ประเมินผลกระทบจำกกิจกรรมและกระบวนกำรทำงธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภยั คุณภำพ
ชีวติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

4. ก ำหนดวตัถุประสงค ์ เป้ำหมำยและแผนงำนในกำรปฏิบติัเพ่ือลดผลกระทบต่อควำมปลอดภยั คุณภำพ
ชีวติกำรท ำงำนและส่ิงแวดลอ้ม อยำ่งต่อเน่ืองและทบทวนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

5. ลดอุบติัเหตุในกำรท ำงำนถึงขั้นหยดุงำนใหเ้ป็นศูนย ์และลดอตัรำกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน
ใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำย 

6. ปรับปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ลดควำมเส่ียงอนัตรำยจำกกำรท ำงำนให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้
เพื่อใหพ้นกังำนมีควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยั สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนและคุณภำพชีวติท่ีดี 

7. มุ่งส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมสุขในกำรท ำงำน เน้นให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงกำร
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันำควำมรู้และส่งเสริมคุณภำพชีวติในกำรท ำงำน 

8. เฝ้ำระวงัป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อควำมปลอดภยัคุณภำพชีวิตและค ำนึงถึงกำรป้องกนัมลพิษ กำร
ควบคุมของเสีย คุณภำพน ้ ำ และกำรใชท้รัพยำกรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

9. ควบคุมและจดักำรสำรเคมีท่ีใชใ้นกำรผลิตเพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 
10. ประเมินผลกระทบจำกกระบวนกำรใชส้ำรเคมีในผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและควำม

ปลอดภยั 
11. บริษทัถือวำ่กำรปฏิบติัตำมนโยบำยควำมปลอดภยั คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนและส่ิงแวดลอ้มเป็นหนำ้ท่ี

ของพนกังำนทุกคนทุกระดบั เพ่ือยดึถือปฏิบติัร่วมกนั 
 ตำมท่ี ส ำนกังำน กลต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไดส้นับสนุนให้บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ จดัท ำ
รำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน ตำมแนวของตลำดหลักทรัพยฯ์  หรือตำมมำตรฐำนสำกลอ่ืนนั้น ปัจจุบันบริษทัอยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำขอ้มูล เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัท ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยนืของบริษทัในอนำคต 
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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.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 คณะกรรมกำรไดป้ระเมินระบบ
กำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัในดำ้นต่ำงๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 

(1) กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
(2) กำรประเมินควำมเส่ียง  (Risk Assessment) 
(3) กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล (Information & Communication) 
(5) ระบบติดตำม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบกำร
ติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนท่ีจะสำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยอนัเกิดจำกกำรท่ีผูบ้ริหำรน ำไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอในเร่ืองของกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว อยำ่งเพียงพอแลว้ ส ำหรับกำรควบคุมภำยในหัวขอ้อ่ืน 
คณะกรรมกำรเห็นวำ่บริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั และมิไดมี้ประเด็นท่ีร้ำยแรง หรือตอ้งกงัวลแต่ประกำร
ใด  

โดยกำรด ำเนินงำนในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทัไดส้อบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน จำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผูจ้ดัท ำข้ึน พบวำ่ควำมเส่ียงในกำรบริหำรงำนอยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถยอมรับได ้
ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรติดตำมและบริหำรงำนควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมทั้ ง
องคก์ร ประเมินควำมเส่ียง และบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร รวมทั้งก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงให้
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และมีหนำ้ท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 ส ำหรับในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผูส้อบบัญชีของบริษัทไม่พบ
ขอ้สงัเกตท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีตอ้งแจง้ต่อผูบ้ริหำร (Management Letter) 
 ส ำหรับกำรควบคุมภำยในของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไดก้ ำหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งด ำเนินกำรจดัใหมี้ระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรควบคุมภำยในของบริษทั  ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ
เช่นเดียวกบับริษทั    
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11.2  Internal Control 

 The Board of Directors has assigned the Audit Committee to supervise and review the internal control 

system to make sure that APCS has proper and efficient control system as well as compliance with related legal 

provisions and regulations, prevention of conflict of interest, proper interrelated transactions and prevention of 

APCS’s assets and properties from losing or exploiting, preventing APCS’s intellectual property from being violated, 

introducing auditing mechanisms, checks and balance. An internal audit department is under direct supervision of the 

Audit Committee. The Audit Committee will make sure that APCS has proper and efficient internal control and 

internal audit and consider independency of the internal audit department as well as appoint, remove or terminate 

internal audit supervisor or heads of other departments, responsible for internal audit.  

The appointment of a chief or responsible for the monitoring and control. Must be approved by the Board of 

Directors approval. 
 In 2012, the Board of Directors set up an Internal Audit Department, responsible for auditing and assessing 

sufficiency of APCS’s internal control to make sure that APCS had had in place a policy and framework for proper 

working procedures and systems. Internal auditors prepared regular reports to the Audit Committee to ensure proper 

good corporate governance. The Audit Committee would review to make sure that APCS had proper and adequate 

internal control. The Audit Committee had a meeting at least once a quarter to review the financial statements to make 

sure that APCS had prepared correct and adequate financial reports, disclosing adequate information including 

interrelated transactions or transactions that might cause a conflict of interest in line with the law and requirements by 

the Stock Market of Thailand and Securities and Exchange Commission. 

 In the 1/2012 meeting on February 28, 2012, the Audit Committee appointed  Mrs. 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 Supervisor* 

No. 1/2015, February 25, 2015 Internal Audit Department  Mrs. Duangduan  Hirunruk  

No. 1/2016, February 26, 2016 Internal Audit Department  Mrs. Duangduan  Hirunruk 

No. 1/2017, March 9, 2017 Internal Audit Department Mrs. Duangduan  Hirunruk 

No. 1/2018, February 26, 2018 Internal Audit Department  Mrs. Duangduan  Hirunruk 

No. 1/2019, February 25, 2019 Internal Audit Department Mrs. Duangduan  Hirunruk 

 * Details about the Internal Audit Supervisor are in the enclosure. 
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11.2  ผู้ตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการระหว่างกนั 
ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพยสิ์นของบริษทั มิให้สูญหาย หรือถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ การปกป้องมิให้บริษทั
ถูกละเมิดสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญา จดัให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบอยูภ่ายใต้
การดูแล และข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะเป็นผูส้อบทานให้บริษทัมี
ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit ) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ี การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบังานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 ตั้งแต่ปี 2555  คณะกรรมการบริษทัได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษทัมีการก าหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบติัใน
แต่ละระบบงาน และเป็นแนวทางในการก าหนดการประเมินความเส่ียงระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในได้
น าเสนอรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้
บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้ง นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ให้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ดา้นการตรวจสอบภายใน และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั พร้อมทั้ งเคยเขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ย่าง
เพียงพอ 
 ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั ตั้งแต่ปี 2557-2562 มีรำยช่ือดงัน้ี 

ได้รับการแต่งตั้งจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน* 
คร้ังท่ี 1/2558 วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ 
คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์ 
คร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี   9  มีนำคม  2560 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นางดวงเดือน หิรัญรักษ ์
คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นำงดวงเดือน หิรัญรักษ ์
คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. เอเซีย พรีซิชัน่  นำงดวงเดือน หิรัญรักษ ์

 * รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ดูเพ่ิมเติมท่ี 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")

Asia Precision A.T 
1)  

("APAT")

Asiaprecisiontech Co.,Ltd 

(“AST”)

A2 Technology Co., Ltd.

(“A2”)

APCS Technology Co.,Ltd. 

(“APT”)

 A2teeravat joint venture Co., Ltd.

("A2T")

Cholkij Sakol Co.,Ltd

(“CK”)

Advance Web Studio 

Co., Ltd.

AWS Asset Management 

Co., Ltd.

Registered Capital                                659,999,962                                150,000,000                                    1,000,000                                500,000,000                                  10,000,000                                           75,000,000                                120,000,000                                    3,000,000                                    1,000,000

Par Value at Baht                                                  1                                                10                                                  5                                                10                                           1,000                                                         10                                              100                                              100                                              100

Asia Precision Plc.  Holding 99.99998%  Holding 99.99999%

Asia Precision A.T 
1)  Holding  99.9985%

A2 Technology Co., Ltd.  Holding 99.97%  Holding 48.99997%  Holding 53.33%

Mr. Apichart Karoonkornsakul Director/Executive  and

 Holding 13.89%

Director/Executive  and

Holding stock 1 share

Director/Executive  and 

Holding stock 1 share

Holding stock 1 share

Mr. Chairoj Vetnaruman Director/Executive  and

 Holding  2.63%

Director/Executive  and

Holding stock 1 share

Director/Executive  and

Holding stock 1 share

Director and

Holding stock 1 share

Director and

Holding stock 1 share

Director and Holding preferred stock 

1 share 

Mr. Rajeev Vijayan Executive Director/Executive 

Mr. Yoshikastu Kurashi Director

Miss Chittima Karoonkornsakul Director Holding stock 1 share Holding stock 1 share Holding stock 1 share

Mr. Anurote Nitipornsri Executive Director/Executive Director/Executive Director Director Director and Holding preferred stock 

1 share

Mrs. Pimparuda Pitakteeratham Director/Executive Director/Executive  and 

Holding stock 1 share

Director/Executive Director/Executive Director/Executive 

Holding stock 1 share

Director/Executive 

 Holding 99.98%

Mr. Suriyon Udcharchon Director Director/Executive   Director/Executive  and 

Holding stock 1 share

Director/Executive  and Holding 

preferred stock 1 share

Mr. Sompote Wallayasewi Independent Director Independent Director Independent Director Independent Director

Advance Web Studio Co., Ltd.  Holding 22.12%

AWS Asset Management Co., Ltd.  Holding 99.9933 %

1)  February 25, 2019 P2 Precision Company Limited changed the company’s name to Asia Precision A.T.Company Limited 
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12. รายการระหว่างกนั 
12.1  สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2561 

บริษัทมกีารท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพนัธ์ ได้ดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน 

จ ากดั (มหาชน)

("เอพีซีเอส")

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน 

เอ.ท.ี จ ากดั1)

(“เอพีเอท”ี)

บริษทั เอเซียพรีซิช่ัน

เทค จ ากดั

(“เอเอสท”ี)

บริษทั  เอทู เทคโนโลยี 

จ ากดั

(“เอทู”)

บริษทั เอพีซีเอส 

เทคโนโลยี จ ากดั 

(“เอพีท”ี)

บริษทั เอทู ตีรวัฒน์ 

จ ากดั ("เอทูท"ี)

บริษทั ชลกจิสากล 

จ ากดั

(“ชลกจิ”)

บริษทั แอ๊ดวานซ์ เว็บ 

สตูดิโอ จ ากดั

บริษทั  เอ ดับบลวิ 

เอส แอสเซ็ท แมเนจ

เมนท์ จ ากดั

ทุนจดทะเบียน                     659,999,962                    150,000,000                     1,000,000                   500,000,000               10,000,000                     75,000,000              120,000,000                     3,000,000                 1,000,000

มูลค่าหุ้นละ                                     1                                  10                                 5                                 10                       1,000                                 10                          100                              100                          100

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.99998 ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.99999

บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั1) ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.9985

บริษทั  เอท ูเทคโนโลยี จ  ำกดั ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 99.97 ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 48.99997 ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 53.33

นำยอภิชำติ  กำรุณกรสกลุ กรรมกำร/ผูบ้ริหำร  และ 

ผูถื้อหุน้  ร้อยละ 13.89

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

นำยชยัโรจน ์เวทย์นฤมำณ กรรมกำร/ผูบ้ริหำร  และ 

ผูถื้อหุน้  ร้อยละ 2.63

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร และ 

ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมกำร และ 

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้

กรรมกำร และ 

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้

กรรมกำร และ 

ผูถื้อหุน้บริุมสิทธิ 1 หุน้

นำยรำจีฟ  วิจำยนั ผูบ้ริหำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร

นำยโยชิคำสึ คุรำชิ กรรมกำร

นำงสำวจิตติมำ กำรุณกรสกลุ กรรมกำร ผูถื้อหุน้  1 หุน้ ผูถื้อหุน้  1 หุน้ ผูถื้อหุน้  1 หุน้

นำยอนุโรจน ์นิธิพรศรี ผูบ้ริหำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร และ 

ผูถื้อหุน้บริุมสิทธิ 1 หุน้

พิมพฤดำ  พิทกัษธี์ระธรรม กรรมกำร/ผูบ้ริหำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 

และ ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร  

ผูถื้อหุน้ 1 หุน้

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร  

ผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.98

นำยสุริยล อุดชำชน กรรมกำร กรรมกำร/ผูบ้ริหำร    กรรมกำร/ผูบ้ริหำร 

และ ผูถื้อหุน้  1 หุน้

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร และ  

ผูถื้อหุน้บริุมสิทธิ 1 หุน้

นำยสมโภชน ์ วลัยะเสวี กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ

บริษทั แอด๊วำนซ์ เว็บ สตูดิโอ จ ำกดั ผูถื้อหุน้ ร้อยละ 22.12

บริษทั  เอ ดบับลิว เอส แอสเซ็ท 

แมเนจเมนท ์จ ำกดั

ถือหุน้ร้อยละ  99.9933

1) เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีท ูพรีซิชัน่ จ  ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั
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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. 

Type of transaction APAT AST A2 APT A2T Necessity and Appropriateness of Interrelated Transactions

Other current receivable 0.01  Advance payment for accident insurance of employees APAT. 

Short-term loans  Promissory notes, due at call. 

     Beginning balance                               -    Short term loan used for working capital. 

     Increase 10.00  Lower interest rate of commercial bank. 

     Decrease (10.00)

     Ending balance                               -   

Trade payable 14.30  APCS hired P2 to lathe works for APCS.

Cost of service 84.28  Pricing policy is market price close to the general market price. 

Other current payable 80.00  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. 

Short-term borrowing

     Beginning balance                              -                                 -    Promissory notes, due at call. 

     Increase 40.00 198.75  Short term loan used for working capital. 

     Decrease (40.00) (198.75)  Lower interest rate of commercial bank 

     Ending balance                              -                                 -   

Rental income 0.004 0.02 0.02 The area used for operations.

 Pricing policy is market price close to the general market price. 

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

 APCS and Advance Web Studio Co.,Ltd. 208.37 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.

Amount as at 31 December 2018 (Million Baht)
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12.2  ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

ลักษณะรายการ เอพเีอที เอเอสที เอทู เอพทีี เอทูที ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน

ลูกหน้ีอ่ืน 0.01  เป็นเงินส ำรองจ่ำยค่ำใชจ่้ำยประกนัอุบติัเหตุให้กบัพนกังำนของเอพีเอที

เงินให้กูย้มืระยะสั้น  กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม
     ยอดตน้ปี                               -    กำรให้กูย้มืเงิน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรลงทุน
     กูเ้พ่ิม 10.00  นโยบำยกำรคิดอตัรำดอกเบ้ีย ต  ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์
     ช ำระ (10.00)
     ยอดปลำยปี                               -   

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 14.30  กำรจำ้ง เอพีเอที  กลึงช้ินงำนให้บริษทั
ตน้ทุนค่ำบริกำร 84.28  นโยบำยกำรจำ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้เดียวกนักบับุคคลภำยนอก

เจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 80.00  หลกัประกนัท่ีไดรั้บจำก เอทู เพ่ือเป็นประกนัในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือต่ำงๆ
 โดยวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 ไดคื้นให้แก่ เอทู แลว้เพ่ือให้ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้น
     ยอดตน้ปี                               -                                 -    กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม
     กูเ้พ่ิม 40.00 198.75  กำรกูย้มืเงิน เพ่ือให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะเวลำอนัสั้น
     ช ำระ (40.00) (198.75)  นโยบำยกำรคิดอตัรำดอกเบ้ีย ต  ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์
     ยอดปลำยปี                               -                                 -   

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำ 0.004 0.02 0.02 ให้บริษทัยอ่ยเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในกำรด ำเนินงำน

 นโยบำยกำรคิดค่ำเช่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำดโดยทัว่ไป

กำรค ้ำประกนัวงเงินสถำบนักำรเงิน  เน่ืองจำกเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั  เพ่ือให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของสถำบนั
 เอพีซีเอสและ บจ.แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ 208.37 62.20  กำรเงิน และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนุนทำงดำ้นกำรเงินให้กบับริษทัยอ่ย

สร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงธุรกิจสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดต้ำมแผนงำนท่ีวำงไว้
ไม่คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนั

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2561 (ล้านบาท)

รำยกำรระหวำ่งกนัระหวำ่งบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) กบักิจกำรหรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
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Details of connected transactions between the A2 Technology Co.,Ltd. and a company or a person which/who may have a potential conflict. 

Type of transaction APT A2T CK Director Shareholder Necessity and Appropriateness of Interrelated Transactions

Trade receivable                        12.06 Inter transactions-Construction revenues

Contract revenues                        12.27 Pricing policy is market price close to the general market price.

Other current receivable                          1.40 Advance payment is used as working capital.

Other current receivable                          0.01                          0.01 The area used for operations.

Rental income                          0.08                          0.07 Pricing policy is market price close to the general market price.

Short-term loans

     Beginning balance                              -                          31.73 Promissory notes, due at call.

     Increase                        12.00                          7.53 Short term loan used for working capital.

     Decrease (12.00) (15.00) Lower interest rate of commercial bank.

     Ending balance                        24.26

Accrued interest income

     Beginning balance                          0.65

     Increase                          0.53

     Decrease                              -   

     Ending balance                          1.18

Interest income 0.53                         

Amount as at 31 December 2018 (Million Baht)
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ลักษณะรายการ เอพทีี เอทูที ซีเค กรรมการ ผู้ถือหุ้น ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน

ลูกหน้ีกำรคำ้                       12.06 เป็นรำยไดค้่ำก่อสร้ำงระหวำ่งกนั

รำยไดค้่ำก่อสร้ำง                       12.27 รำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้เกียวกนักบับุคคลภำยนอก

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน                          1.40 เป็นเงินทดรองจ่ำยใชห้มนุเวียนในบริษทั

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน                          0.01                          0.01 ให้บริษทัยอ่ยเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในกำรด ำเนินงำน

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำ                          0.08                          0.07 นโยบำยกำรคิดค่ำเช่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำดโดยทัว่ไป

เงินให้กูย้มืระยะสั้น

     ยอดตน้ปี                               -                         31.73 ให้กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม

     กูเ้พ่ิม                       12.00                          7.53 กำรกูย้มืเงิน เพ่ือให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะเวลำอนัสั้น

     ช ำระ (12.00) (15.00) นโยบำยกำรคิดอตัรำดอกเบ้ีย ต  ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

ยอดปลำยปี                       24.26

ดอกเบ้ียคำ้งรับ

     ยอดตน้ปี                          0.65

     กูเ้พ่ิม                          0.53

     ช ำระ                               -   

ยอดปลำยปี                          1.18

ดอกเบ้ียรับ 0.53                        

รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั กบักิจกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2561 (ล้านบาท)
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Details of connected transactions between the A2 Technology Co.,Ltd.  and a company or a person which/who may have a potential conflict. 

Type of transaction APT A2T CK Director Shareholder Necessity and Appropriateness of Interrelated Transactions

Trade payable                        45.37 Cash advance received of contract.

Trade payable                          1.80 Purchase of construction materials.

Purchases                          1.68 Pricing policy is market price close to the general market price.

Short-term loans

     Beginning balance                          7.00                              -   Promissory notes, due at call.

     Increase                      162.50                        18.75 Short term loan used for working capital.

     Decrease (23.30) (0.65) Lower interest rate of commercial bank.

  Ending balance                      146.20                        18.10

Short-term borrowing

     Beginning balance                              -                                -   Promissory notes, due at call, no interset charged.

     Increase                          0.50                        10.00 Short term loan used for working capital.

     Decrease                              -   (10.00)

  Ending balance                          0.50                              -   

Amount as at 31 December 2018 (Million Baht)
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ลักษณะรายการ เอพทีี เอทูที ซีเค กรรมการ ผู้ถือหุ้น ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน

เจำ้หน้ีกำรคำ้                       45.37 เป็นเงินรับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง

เจำ้หน้ีกำรคำ้                          1.80 เป็นกำรซ้ือวสัดุก่อสร้ำง

ซ้ือสินคำ้                          1.68 รำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้เกียวกนักบับุคคลภำยนอก

เงินกูย้มืระยะสั้น

     ยอดตน้ปี                          7.00                               -   กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม

     กูเ้พ่ิม                     162.50                       18.75 กำรกูย้มืเงิน เพ่ือให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะเวลำอนัสั้น

     ช ำระ (23.30) (0.65) นโยบำยกำรคิดอตัรำดอกเบ้ีย ต  ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

ยอดปลำยปี                     146.20                       18.10

เงินกูย้มืระยะสั้น

     ยอดตน้ปี                               -                                 -   กูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถำม  ไม่คิดดอกเบ้ีย

     กูเ้พ่ิม                          0.50                       10.00 กำรกูย้มืเงิน เพ่ือให้บริษทัใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะเวลำอนัสั้น

     ช ำระ                               -   (10.00)

ยอดปลำยปี                          0.50                               -   

รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ  ำกดั กบักิจกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2561 (ล้านบาท)
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Details of connected transactions between the Cholkij Sakol Co.,Ltd.  and a company or a person which/who may have a potential conflict. 

Type of transaction Shareholder At Peak Co.,Ltd. Necessity and Appropriateness of Interrelated Transactions

Short-term borrowing Mr. Tarathip Tharathammarat* offered a loan to Cholkij Sakol Co., Ltd.

     Beginning balance 44.93 by making a short-term loan agreement at the interest rate of 5.5-7.75 % per annum 

     Increase                                                        -   and payback upon request.  It’s the loan made when Mr. Tarathip Tharathammarat 

     Decrease                                                        -   was a Director and executive of Cholkij Sakol for Cholkij Sakol to have working capital 

  Ending balance                                                  44.93 and continue with its business operation.  Lower interest rate of commercial bank

Accrued interest

     Beginning balance 18.86                                                

     Increase 2.77                                                  

     Decrease

  Ending balance                                                  21.63

Interest                                                    2.77

Short-term borrowing At Peak Co., Ltd. offered a loan to Cholkij Sakol Co., Ltd. by making a short-term loan 

     Beginning balance 8.10                                                   agreement at the interest rate of 5.5-7.75% per annum and payback upon request.

     Increase                                                        -   It’s the loan made when Mr. Tarathip Tharathammarat was a Director and executive of Cholkij 

     Decrease (5.00) Sakol for Cholkij Sakol to have working capital and continue with its business operation

  Ending balance                                                    3.10 Lower interest rate of commercial bank.

Accrued interest

     Beginning balance 0.78                                                  

     Increase 0.37                                                  

     Decrease -                                                    

  Ending balance                                                    1.15

Interest 0.37                                                  

Value of Interrelated Transactions in 2018 (Million Baht)

 * 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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ลักษณะรายการ ผู้ถือหุ้น บจ. แอทพคี ความจ าเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน

เงินกูย้มืระยะสั้น นำยธรำธิป ธำรำธรรมรัตน์* ไดใ้ห้ ซีเค กูย้มืเงินโดย ซีเค ไดท้  ำสัญญำเงินกูร้ะยะสั้น
     ยอดตน้ปี 44.93 คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 5.5-7.75 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม
     กูเ้พ่ิม                                                          -   เป็นกำรกูย้มืเงินในระหวำ่งท่ีนำยธรำธิป ธำรำธรรมรัตน์ เป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำร
     ช ำระ                                                          -   ของซีเค เพ่ือให้ซีเค ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนและสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้
  ยอดปลำยปี                                                  44.93 นโยบำยกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียต ่ำกวำ่หรือเทียบเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย
     ยอดตน้ปี 18.86                                                
     กูเ้พ่ิม 2.77                                                   
     ช ำระ
ยอดปลำยปี                                                  21.63

ดอกเบ้ียจ่ำย                                                     2.77

เงินกูย้มืระยะสั้น บริษทั แอทพีค จ ำกดั ไดท้  ำสัญญำเงินกูร้ะยะสั้น
     ยอดตน้ปี 8.10                                                   คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 5.5-7.75 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม
     กูเ้พ่ิม                                                          -   เป็นกำรกูย้มืเงินในระหวำ่งท่ีนำยธรำธิป ธำรำธรรมรัตน์ เป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำร
     ช ำระ (5.00) ของซีเค เพ่ือให้ซีเค ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนและสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้
  ยอดปลำยปี                                                     3.10 นโยบำยกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียต ่ำกวำ่หรือเทียบเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย
     ยอดตน้ปี 0.78                                                   
     กูเ้พ่ิม 0.37                                                   
     ช ำระ -                                                     
ยอดปลำยปี                                                     1.15

ดอกเบ้ียจ่ำย 0.37                                                   

 *นำยธรำธิป ธำรำธรรมรัตน์  เป็นผูถื้อหุน้ในซีเค โดยถือหุน้ร้อยละ 37.29 ของหุน้ทั้งหมดของซีเค และเป็นกรรมกำรของบริษทั แอทพีค จ ำกดั

รำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั กบักิจกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2561 (ล้านบาท)
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12.3  Necessity and appropriateness of interrelated transactions  

Interrelated transactions made are quite necessary and reasonable. Product and services purchased from subsidiaries are 

normal business practice. Purchases from companies in the group go in line with trading conditions with other companies. Loans 

to subsidiaries are aimed for the subsidiaries to have liquidity and sufficient working capital to manage their businesses but the 

interest charged is lower than loans from financial institutions. Machinery purchase among companies in the group is made 

because APCS and its subsidiaries manufacture similar products. The purchase is made according to the market price.  

The Audit Committee has inspected and reviewed those interrelated transactions and felt that they are necessary and 

reasonable, and most important of all, beneficial to APCS. (See each interrelated transaction in the Table 12.1) 

 

12.4  Measures or procedures in approving interrelated transactions  

APCS appointed an Audit Committee on December 23, 2010, and the Board of Directors in their meeting on January 

19, 2011 set measures and procedures in approving interrelated transactions and interrelated transaction policy, which requires 

the Audit Committee’s prior approval, primarily based on APCS benefits. The Audit Committee has found that the past 

interrelated transactions had been made in accordance with those measures and procedures. 

   In terms of future interrelated transactions with persons who may have a conflict of interest, APCS will ask the Audit 

Committee to view and opine on their necessity and appropriateness. In case, the Audit Committee is not specialized in those 

interrelated transactions, APCS will get independent experts or certified auditor to give opinions on those interrelated 

transactions, which will help in decision making by the Board of Directors and/or Audit Committee and/or shareholders as the 

case may be. Persons who may have a conflict of interest or benefits from those transactions have no right to vote on those 

interrelated transactions. Disclosure of interrelated transactions in the Annual Report has come from Notes to the Financial 

Statements certified by the APCS auditor. 
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12.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน มีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผลในกำรเขำ้ท ำรำยกำร กำรซ้ือ-ขำย
สินคำ้ และใชบ้ริกำรแก่บริษทัย่อยเป็นไปตำมปกติของกำรด ำเนินธุรกิจ โดยนโยบำยกำรซ้ือขำยระหว่ำงกนัเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้เดียวกนักบับุคคลภำยนอก  กำรให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัย่อย เพ่ือให้บริษทัย่อยไวใ้ชเ้พ่ือกำรบริหำร
จดักำรสภำพคล่องและเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร  มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีถูกกว่ำเม่ือเปรียบเทียบกบักำรกูย้ืมเงิน
กบัสถำบนักำรเงิน กำรซ้ือ-ขำยเคร่ืองจกัรระหว่ำงกนั เน่ืองจำกช้ินงำนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยผลิต อยู่ในกลุ่มช้ินส่วน
โลหะ เคร่ืองจกัรจึงคลำ้ยกนั เพ่ือใหเ้หมำะสมกบักำรผลิต จึงมีกำรซ้ือ-ขำยเคร่ืองจกัรระหว่ำงกนั โดยนโยบำยกำรซ้ือขำย
เป็นไปตำมรำคำตลำด   

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ มีควำมเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น
และสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษทั (สำมำรถดูรำยละเอียดของแต่ละรำยกำรไดใ้นตำรำง 12.1) 

12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2553 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัใน
วนัท่ี 19 มกรำคม 2554 ไดก้ ำหนดมำตรกำรหรือขั้นตอนในกำรอนุมติัให้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัและนโยบำยเก่ียวกบั
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยก ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยไดค้ ำนึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัเป็นส ำคญั และคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ี
ผำ่นมำไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรำกำรและขั้นตอนกำรอนุมติัของกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น    

รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรือ
อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทัจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็น เก่ียวกบัควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำร
ระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และ/หรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำร จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว  ทั้งน้ีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลประจ ำปีของบริษทั (56-1) ไดน้ ำขอ้มูลมำจำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
ของบริษทั  
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12.5  Policy or trend of interrelated transactions 

APCS has a policy to set trade terms for interrelated transactions in line with normal business operation. Selling prices 

shall be set at competitive levels with other sellers. In the future, in case of sale transaction or guarantees by APCS Directors to 

apply for financial support from a financial institution, and other transactions with a person having a conflict of interest in 

accordance with normal business operation or normal business support, those interrelated transactions will be made based on 

necessity and for APCS’s business operation efficiency, having clear-cut pricing policy for interrelated transactions according to 

appropriate market prices and terms, fair, not siphoning but mainly based on APCS interest. The Audit Committee will double-

check and provide opinions on interrelated transactions that are normal business transactions or to support normal business, on a 

quarterly basis. 

 However, the interrelated transactions which may cause a conflict of interest in the future, the APCS Board of 

Directors shall proceed according to the laws pertaining to securities and stock market as well as the Stock Exchange of 

Thailand’s rules, regulations, notification, orders or requirements as well as compliant with the regulations on disclosure of 

interrelated transactions, acquisition and distribution of assets of APCS and its subsidiaries and compliant with the accounting 

standards, specified by the Federation of Accounting Professions. However, APCS will disclose interrelated transactions in the 

Notes to the Financial Statements, certified by APCS’s auditor. 
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12. 5  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้ ส ำหรับกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัให้เป็นไปตำมลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมปกติ รำคำสินคำ้ท่ีขำยจะก ำหนดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนักบัผูข้ำยรำยอ่ืนได ้โดยในอนำคตหำกเกิด
รำยกำรซ้ือขำยสินคำ้ กำรค ้ ำประกนัโดยกรรมกำรบริษทัเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินและ
รำยกำรอ่ืน  ๆกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนซ่ึ์งเป็นไปตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจปกติหรือสนบัสนุน
ธุรกิจปกติของบริษทั รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวจะเกิดข้ึนตำมควำมจ ำเป็นและเพ่ือประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน ตำมรำคำและเง่ือนไขตลำดท่ีเหมำะสม เป็น
ธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทั้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทัจะสอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจ
ปกติเป็นรำยไตรมำส  

ทั้ งน้ี รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตนั้ น 
คณะกรรมกำรบริษทัจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งปฏิบติั
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ทั้งน้ีบริษทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 121.22    9.20    142.83    10.04  274.71    16.84  141.73    8.31    319.93    17.09  437.10    15.14  

Trade and other current receivables 175.07    13.29  173.56    12.20  167.86    10.29  247.88    14.53  309.69    16.54  1,286.86 44.58  

Short-term loans 165.00    12.52  -        -     -        -     -        -     -        -     -        -     

Inventories 80.58     6.11    87.90     6.18    82.85     5.08    87.83     5.15    98.01     5.24    98.42     3.41    

Other current assets -        -     10.00     0.70    -        -     7.14       0.41    10.00     0.54    -        -     

Total current assets 541.87    41.12  414.29    29.12  525.42    32.21  484.58    28.40  737.63    39.41  1,822.38 63.13  

Non-current assets

Investments in subsidiaries 140.00    10.62  470.00    33.03  650.00    39.86  -        -     -        -     -        -     

Property, plant and equipment 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  

Right under the raw water distribution contract -        -     -        -     -        -     159.57    9.35    153.90    8.22    148.24    5.14    

Other intangible assets 0.43       0.03    0.12       0.01    0.02       -     0.50       0.03    0.40       0.02    0.44       0.02    

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

Other non-current assets 1.13       0.09    1.06       0.07    0.95       0.06    2.14       0.13    18.68     1.00    39.35     1.35    

Total non-current assets 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  

Total assets 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    4.94       0.17    

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    962.68    33.35  

Current portion of long-term liabilities

Within one year -        -     -        -     -        -     87.86     5.15    8.48       0.45    9.23       0.32    

Short-term borrowings -        -     -        -     -        -     79.15     4.64    72.67     3.88    71.32     2.47    

Current income tax payable -        -     -        -     8.84       0.54    10.46     0.61    0.13       0.01    12.73     0.44    

Total current liabilities 129.39    9.82    131.58    9.25    201.92    12.38  322.30    18.89  273.69    14.62  1,060.90 36.75  

Non-current liabilities

Long-term borrowings -        -     -        -     -        -     0.31       0.02    78.66     4.20    71.59     2.48    

Deferred tax liabilities -        -     -        -     -        -     39.41     2.31    38.23     2.04    37.05     1.28    

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    15.78     0.56    

Other non-current liabilities 0.01       -     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    124.43    4.32    

Total liabilities 137.05    10.40  140.61    9.88    215.13    13.19  370.40    21.72  401.26    21.44  1,185.33 41.07  

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  660.00    22.86  

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  369.18    12.79  

Retained earnings

Legal reserve 42.20     3.20    47.40     3.33    54.30     3.33    42.20     2.47    47.40     2.53    54.30     1.88    

Unappropriated 109.32    8.29    205.72    14.46  332.24    20.37  102.25    5.99    244.12    13.04  455.30    15.77  

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  1,538.78 53.30  

Non-controlling interests -        -     -        -     -        -     162.12    9.50    149.92    8.01    162.62    5.63    

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  1,701.40 58.93  

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 2,886.73 100.00 

 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31,

Separate financial statement Consolidated financial statement

2016 20182017 2018 2016 2017

13. Financial Information 
 

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

สินทรพัย์

สนิทรพัย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 121.22    9.20    142.83    10.04  274.71    16.84  141.73    8.31    319.93    17.09  437.10    15.14  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ 175.07    13.29  173.56    12.20  167.86    10.29  247.88    14.53  309.69    16.54  1,286.86 44.58  

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้ 165.00    12.52  -        -     -        -     -        -     -        -     -        -     

สนิคา้คงเหลอื 80.58     6.11    87.90     6.18    82.85     5.08    87.83     5.15    98.01     5.24    98.42     3.41    

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ -        -     10.00     0.70    -        -     7.14       0.41    10.00     0.54    -        -     

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 541.87    41.12  414.29    29.12  525.42    32.21  484.58    28.40  737.63    39.41  1,822.38 63.13  

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 140.00    10.62  470.00    33.03  650.00    39.86  -        -     -        -     -        -     

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 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  

สทิธจิากสญัญาขายน ้าดบิ -        -     -        -     -        -     159.57    9.35    153.90    8.22    148.24    5.14    

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 0.43       0.03    0.12       0.01    0.02       -     0.50       0.03    0.40       0.02    0.44       0.02    

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

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 1.13       0.09    1.06       0.07    0.95       0.06    2.14       0.13    18.68     1.00    39.35     1.35    

รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน 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  

รวมสินทรพัย์ 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 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 7.82       0.59    15.00     1.05    -        -     12.82     0.75    19.97     1.07    4.94       0.17    

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่ 121.57    9.23    116.58    8.20    193.08    11.84  132.01    7.74    172.44    9.21    962.68    33.35  

สว่นของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี -        -     -        -     -        -     87.86     5.15    8.48       0.45    9.23       0.32    

เงนิกูย้มืระยะสัน้ -        -     -        -     -        -     79.15     4.64    72.67     3.88    71.32     2.47    

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย -        -     -        -     8.84       0.54    10.46     0.61    0.13       0.01    12.73     0.44    

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 129.39    9.82    131.58    9.25    201.92    12.38  322.30    18.89  273.69    14.62  1,060.90 36.75  

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว -        -     -        -     -        -     0.31       0.02    78.66     4.20    71.59     2.48    

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี -        -     -        -     -        -     39.41     2.31    38.23     2.04    37.05     1.28    

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน 7.65       0.58    9.02       0.63    13.20     0.81    8.37       0.50    10.67     0.58    15.78     0.56    

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

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 7.66       0.58    9.03       0.63    13.21     0.81    48.10     2.83    127.57    6.82    124.43    4.32    

รวมหนีส้นิ 137.05    10.40  140.61    9.88    215.13    13.19  370.40    21.72  401.26    21.44  1,185.33 41.07  

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 660.00    50.09  660.00    46.38  660.00    40.47  660.00    38.68  660.00    35.26  660.00    22.86  

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 369.18    28.02  369.18    25.95  369.18    22.64  369.18    21.64  369.18    19.72  369.18    12.79  

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฏหมาย 42.20     3.20    47.40     3.33    54.30     3.33    42.20     2.47    47.40     2.53    54.30     1.88    

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 109.32    8.29    205.72    14.46  332.24    20.37  102.25    5.99    244.12    13.04  455.30    15.77  

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 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  

  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -        -     -        -     -        -     162.12    9.50    149.92    8.01    162.62    5.63    

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 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  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 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 

ปี 2561

งบการเงินรวม

ปี 2559 ปี 2560ปี 2561
 งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ปี 2559 ปี 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
13.1  ตารางงบการเงิน   
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Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Revenues 

Revenues from sales and services 902.44  100.00  980.92  100.00  990.71  100.00  969.42  98.43    1,030.60  80.22    1,035.17 41.79    

Contract revenues -       -       -       -       -       -       15.51    1.57     254.14    19.78    1,441.65 58.21    

Other income 1.30     0.14     1.75     0.18     2.70     0.27     5.85     0.59     2.35        0.18     3.67       0.15     

Total revenues 903.74  100.14  982.67  100.18  993.41  100.27  990.78  100.59  1,287.09  100.18  2,480.49 100.15  

Expenses 

Costs of sales and costs of services 774.19  85.79    795.72  81.12    760.82  76.80    775.81  78.77    797.04    62.04    770.17   31.10    

Contract Costs -       -       -       -       -       -       11.21    1.14     197.16    15.35    1,276.88 51.55    

Distribution costs 5.01     0.56     5.04     0.51     5.33     0.54     5.01     0.51     5.04        0.39     5.33       0.22     

Administrative expenses 74.06    8.21     71.19    7.26     78.06    7.87     146.62  14.89    118.60    9.23     161.90   6.54     

Other expenses 2.08     0.23     8.01     0.82     -       -       2.11     0.20     8.09        0.62     0.12       -       

Finance costs 5.27     0.58     0.23     0.02     0.05     0.01     18.12    1.84     9.07        0.71     8.55       0.35     

Total expenses 860.61  95.37    880.19  89.73    844.26  85.22    958.88  97.35    1,135.00  88.34    2,222.95 89.76    

Profit (loss) before income tax expense 43.13    4.77     102.48  10.45    149.15  15.05    31.90    3.24     152.09    11.84    257.54   10.39    

Tax (expense) income -       -       -       -       (12.38)   (1.24)    (5.65)    (0.57)    (15.91)     (1.24)    (32.97)    (1.33)    

Profit (loss) for the year 43.13    4.77     102.48  10.45    136.77  13.81    26.25    2.67     136.18    10.60    224.57   9.06     

Other comprehensive income (expense):

 Items that will not be reclassified to profit or loss 


   Gains(losses) on remeasurements of defined benefit plans (0.41)    (0.05)    (0.88)    (0.09)    (3.35)    (0.34)    0.33     0.03     (1.32)       (0.10)    (3.35)      (0.14)    

Other comprehensive income (expense) for the year, net of tax (0.41)    (0.05)    (0.88)    (0.09)    (3.35)    (0.34)    0.33     0.03     (1.32)       (0.10)    (3.35)      (0.14)    

Total comprehensive income (expense) for the year 42.72    4.72     101.60  10.36    133.42  13.47    26.58    2.70     134.86    10.50    221.22   8.92     

Profit (loss) attributable to

Owners of parent 43.13    4.77     102.48  10.45    136.77  13.81    34.46    3.50     148.37    11.55    221.46   8.94     

Non-controlling interests -       -       -       -       -       -       (8.21)    (0.83)    (12.19)     (0.95)    3.12       0.13     

43.13    4.77     102.48  10.45    136.77  13.81    26.25    2.67     136.18    10.60    224.58   9.07     

Total Comprehensive income (expense) attributable to:

Owners of parent 42.72    4.72     101.60  10.36    133.42  13.47    34.69    3.52     147.07    11.45    218.09   8.81     

Non-controlling interests -       -       -       -       -       -       (8.11)    (0.82)    (12.21)     (0.95)    3.14       0.13     

42.72    4.72     101.60  10.36    133.42  13.47    26.58    2.70     134.86    10.50    221.23   8.94     

Basic earnings(loss) per share 0.07     0.16     0.21     0.05     0.22        0.34       

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

Par value (Baht) 1.00     1.00     1.00     1.00     1.00        1.00       

STATEMENTS OF 

COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,

Separate financial statement Consolidated financial statement

2016 2017 2018 2016 2017 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บรกิาร 902.44  100.00  980.92  100.00  990.71  100.00  969.42  98.43    1,030.60  80.22    1,035.17 41.79    

รายไดค้่าก่อสรา้ง -       -       -       -       -       -       15.51    1.57     254.14    19.78    1,441.65 58.21    

รายไดอ้ืน่ 1.30     0.14     1.75     0.18     2.70     0.27     5.85     0.59     2.35        0.18     3.67       0.15     

รวมรายได้ 903.74  100.14  982.67  100.18  993.41  100.27  990.78  100.59  1,287.09  100.18  2,480.49 100.15  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บรกิาร 774.19  85.79    795.72  81.12    760.82  76.80    775.81  78.77    797.04    62.04    770.17   31.10    

ตน้ทุนก่อสรา้ง -       -       -       -       -       -       11.21    1.14     197.16    15.35    1,276.88 51.55    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5.01     0.56     5.04     0.51     5.33     0.54     5.01     0.51     5.04        0.39     5.33       0.22     

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 74.06    8.21     71.19    7.26     78.06    7.87     146.62  14.89    118.60    9.23     161.90   6.54     

ค่าใชจ่้ายอืน่ 2.08     0.23     8.01     0.82     -       -       2.11     0.20     8.09        0.62     0.12       -       

ตน้ทุนทางการเงนิ 5.27     0.58     0.23     0.02     0.05     0.01     18.12    1.84     9.07        0.71     8.55       0.35     

รวมค่าใช้จ่าย 860.61  95.37    880.19  89.73    844.26  85.22    958.88  97.35    1,135.00  88.34    2,222.95 89.76    

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 43.13    4.77     102.48  10.45    149.15  15.05    31.90    3.24     152.09    11.84    257.54   10.39    

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ -       -       -       -       (12.38)   (1.24)    (5.65)    (0.57)    (15.91)     (1.24)    (32.97)    (1.33)    

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี 43.13    4.77     102.48  10.45    136.77  13.81    26.25    2.67     136.18    10.60    224.57   9.06     

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อืน่

 รายการทีจ่ะไมถู่กจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไร หรอื

ขาดทุน

  ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน (0.41)    (0.05)    (0.88)    (0.09)    (3.35)    (0.34)    0.33     0.03     (1.32)       (0.10)    (3.35)      (0.14)    

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อืน่ส าหรบัปีสทุธจิากภาษเีงนิได้ (0.41)    (0.05)    (0.88)    (0.09)    (3.35)    (0.34)    0.33     0.03     (1.32)       (0.10)    (3.35)      (0.14)    

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 42.72    4.72     101.60  10.36    133.42  13.47    26.58    2.70     134.86    10.50    221.22   8.92     

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 43.13    4.77     102.48  10.45    136.77  13.81    34.46    3.50     148.37    11.55    221.46   8.94     

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -       -       -       -       -       -       (8.21)    (0.83)    (12.19)     (0.95)    3.12       0.13     

43.13    4.77     102.48  10.45    136.77  13.81    26.25    2.67     136.18    10.60    224.58   9.07     

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 42.72    4.72     101.60  10.36    133.42  13.47    34.69    3.52     147.07    11.45    218.09   8.81     

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -       -       -       -       -       -       (8.11)    (0.82)    (12.21)     (0.95)    3.14       0.13     

42.72    4.72     101.60  10.36    133.42  13.47    26.58    2.70     134.86    10.50    221.23   8.94     

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 0.07     0.16     0.21     0.05     0.22        0.34       

จ านวนหุ้นสามญั ณ ส้ินงวด (ล้านหุ้น) 660.00  660.00  660.00  660.00  660.00    660.00   

มลูค่าท่ีตราไว ้(บาท) 1.00     1.00     1.00     1.00     1.00        1.00       

ปี 2561

งบการเงินรวม
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560ปี 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  :  งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ปี 2559 มีกำรปรับปรุงใหม่ตำมหมำยเหตุขอ้ 27 เร่ืองกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำด 
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2016 2017 2018 2016 2017 2018
 Million  Million  Million  Million  Million  Million 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit (loss) before income tax expense 43.13     102.48    149.15    31.90     152.09    257.54    

Adjustmented to reconcile profit (loss) before income tax expense

   to net cash provided (paid)

Adjusted financial costs 5.27       0.23       0.04       18.10     9.07       8.55       

Adjusted interest received (0.42)      (0.33)      (0.40)      (1.24)      (0.61)      (1.50)      

Adjusted trade receivables and other receivables (increase) decrease (42.68)    1.34       5.24       (104.94)   (63.41)    (977.63)   

Adjusted inventories (increase) decrease (7.42)      (8.49)      21.92     (7.55)      (11.42)    16.39     

Adjusted other assets (increase) decrease 0.06       0.09       0.12       (0.27)      (6.83)      (1.53)      

Adjusted trade payable and other payable increase (decrease) 17.16     (5.40)      76.12     22.05     40.04     789.85    

Depreciation and amortization 130.32    122.48    102.44    144.55    135.27    116.39    

Adjusted unrealized loss (gain) on foreign exchange (0.40)      0.15       0.40       (0.40)      0.14       0.40       

Adjusted allowance for impairment of investment in subsidiary (0.92)      -        -        -        -        -        

Adjusted loss on value of goods (reversed) 2.76       1.16       (16.87)    3.11       1.24       (16.80)    

Adjusted allowance for impairment of goodwill -        -        -        29.48     -        -        

Adjusted other provisions for employee benefits 1.65       1.35       1.74       2.49       1.97       2.84       

Adjusted loss (gain) from assets disposals 0.06       2.38       (0.62)      0.06       3.92       0.12       

Total adjust from reconciliation of gain (loss) 105.44    114.96    190.13    105.44    109.38    (62.92)    

Net Cash Provided by (Used in) Operating 148.57    217.44    339.28    137.34    261.47    194.62    

Interest expense (5.27)      (0.26)      (0.05)      (15.14)    (5.77)      (5.41)      

Interest received 0.42       0.33       0.40       1.24       0.52       1.50       

Income tax refund (pay out) -        -        (3.55)      (0.95)      (20.47)    (20.36)    

Other cash received (paid) from operating activities (2.52)      (0.86)      (0.91)      (2.67)      (0.99)      (1.08)      

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities 141.20    216.65    335.17    119.82    234.76    169.27    

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Restricted short-term deposit with financial institutionn (increase) decrease -        (10.00)    10.00     -        (11.05)    0.42       

Cash paid for investment in subsidiary net from received cash  (80.00)    (330.00)   (180.00)   -        -        -        

Cash received from the sale of property, plant and equipment 0.40       2.50       1.46       0.39       3.42       2.05       

Cash paid to purchase property, plant and equipment (12.38)    (29.72)    (19.74)    (18.49)    (43.13)    (24.84)    

Cash paid to purchase intangible assets -        -        (0.01)      -        (0.26)      (0.34)      

Cash received from loans to relate parties -        175.00    10.00     -        -        -        

Cash paid to purchase other long-term assets (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     -        -        -        -        -        

Net Cash  Provided by (Used in) Investing Activities (75.58)    (202.22)   (188.29)   (18.70)    (51.02)    (22.71)    

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution increase (decrease) 7.82       7.18       -        8.16       7.15       (0.03)      

Cash received from borrowings from other company -        -        -        -        -        3.00       

Cash received from borrowings from person and related parties -        35.00     238.75    28.18     6.17       10.50     

Cash paid to pay the financial institutions borrowings (179.99)   -        (15.00)    (197.67)   (1.90)      (23.10)    

Cash paid to pay the person and related paties borrowings -        (35.00)    (238.75)   (45.04)    (15.96)    (15.00)    

Cash paid to pay the other company borrowings -        -        -        -        -        (3.00)      

Cash paid by the lessee to reduce the amount for liability contract financial lease -        -        -        (0.08)      (1.00)      (1.76)      

Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities (172.17)   7.18       (15.00)    (206.45)   (5.54)      (29.39)    

Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents (106.55)   21.61     131.88    (105.33)   178.20    117.17    

Cash and cash equivalents at beginning of year 227.77    121.22    142.83    246.98    141.73    319.93    

Cash and cash equivalents of the subsidiary at the acquisition date -        -        -        0.08       -        -        

CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR 121.22    142.83    274.71    141.73    319.93    437.10    

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,

 Separate financial statement  Consolidated financial 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 43.13     102.48    149.15   31.90     152.09    257.54    

ปรบัรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั (จ่าย)

การปรบัปรุงตน้ทุนทางการเงนิ 5.27       0.23       0.04       18.10     9.07       8.55       

การปรบัปรุงดอกเบี้ยรบั (0.42)      (0.33)      (0.40)      (1.24)      (0.61)      (1.50)      

การปรบัปรุงดว้ยลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง (42.68)    1.34       5.24       (104.94)   (63.41)    (977.63)   

การปรบัปรุงดว้ยสนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง (7.42)      (8.49)      21.92     (7.55)      (11.42)    16.39     

การปรบัปรุงดว้ยสนิทรพัย์อืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง 0.06       0.09       0.12       (0.27)      (6.83)      (1.53)      

การปรบัปรุงดว้ยเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ (ลดลง) 17.16     (5.40)      76.12     22.05     40.04     789.85    

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 130.32    122.48    102.44   144.55    135.27    116.39    

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (0.40)      0.15       0.40       (0.40)      0.14       0.40       

การปรบัปรุงดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (0.92)      -        -        -        -        -        

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรบัมลูค่าสนิคา้ (กลบัรายการ) 2.76       1.16       (16.87)    3.11       1.24       (16.80)    

การปรบัปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนยิม -        -        -        29.48     -        -        

การปรบัปรุงอืน่ดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.65       1.35       1.74       2.49       1.97       2.84       

การปรบัปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ 0.06       2.38       (0.62)      0.06       3.92       0.12       

รวมการปรบัปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) 105.44    114.96    190.13   105.44    109.38    (62.92)    

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 148.57    217.44    339.28   137.34    261.47    194.62    

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (5.27)      (0.26)      (0.05)      (15.14)    (5.77)      (5.41)      

เงนิสดรบัดอกเบี้ย 0.42       0.33       0.40       1.24       0.52       1.50       

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ -        -        (3.55)      (0.95)      (20.47)    (20.36)    

เงนิสดรบั(จ่าย)ผลประโยชน์พนกังาน (2.52)      (0.86)      (0.91)      (2.67)      (0.99)      (1.08)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 141.20    216.65    335.17   119.82    234.76    169.27    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้(เพิม่ขึน้)ลดลง -        (10.00)    10.00     -        (11.05)    0.42       

เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (80.00)    (330.00)   (180.00)  -        -        -        

เงนิสดรบัจากกการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 0.40       2.50       1.46       0.39       3.42       2.05       

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (12.38)    (29.72)    (19.74)    (18.49)    (43.13)    (24.84)    

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทรพัย์สนิไมม่ตีวัตน -        -        (0.01)      -        (0.26)      (0.34)      

เงนิสดรบัจากเงนิให้กูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -        175.00    10.00     -        -        -        

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัย์ระยะยาวอืน่ (0.60)      -        -        (0.60)      -        -        

เงนิสดจ่ายเงนิให้กูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (70.00)    (10.00)    (10.00)    -        -        -        

เงนิสดรบัช าระคนืเงนิให้กูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 87.00     -        -        -        -        -        

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (75.58)    (202.22)   (188.29)  (18.70)    (51.02)    (22.71)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 7.82       7.18       -        8.16       7.15       (0.03)      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืบรษิทัอืน่ -        -        -        -        -        3.00       

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -        35.00     238.75   28.18     6.17       10.50     

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (179.99)   -        (15.00)    (197.67)   (1.90)      (23.10)    

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -        (35.00)    (238.75)  (45.04)    (15.96)    (15.00)    

เงนิสดจ่ายเพือ่ช าระเงนิกูย้มืบรษิทัอืน่ -        -        -        -        -        (3.00)      

เงนิสดทีผู่เ้ช่าจ่ายเพือ่ลดจ านวนหนีส้นิซึง่เกดิขึน้จากสญัญาเช่าการเงนิ -        -        -        (0.08)      (1.00)      (1.76)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (172.17)   7.18       (15.00)    (206.45)   (5.54)      (29.39)    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)-สทุธิ (106.55)   21.61     131.88   (105.33)   178.20    117.17    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 227.77    121.22    142.83   246.98    141.73    319.93    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัย่อย ณ วนัซือ้ -        -        -        0.08       -        -        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 121.22    142.83    274.71   141.73    319.93    437.10    

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม 
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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) Construction contracts 

TAS 18 (revised 2017) Revenue 

TSIC 31 (revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 

TFRIC 18 (revised 2017) 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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13.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
          13.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
           ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
             13.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่
มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)         เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)    เร่ือง รำยได ้
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31         เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
             (ปรับปรุง 2560)  
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13    เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
       (ปรับปรุง 2560) 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15   เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
               (ปรับปรุง 2560) 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18   เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
             (ปรับปรุง 2560) 
กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยูใ่น

ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำก
สญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำร
แลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและ
เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
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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 Financial Instruments: Disclosures 

TFRS 9  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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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำว จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

13.2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำม
เส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมี
ผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบั
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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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 ช่ือผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบัญชี 
อนุญาตเลขที ่

บริษัทผู้สอบบัญชี 

2559 นำยอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 3500 บริษทั  เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 
2560 นำยเจษฎำ  หงัสพฤกษ ์ 3759 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
2561 นำยเจษฎำ  หงัสพฤกษ ์ 3759 บริษทั  กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ก) งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไม่แสดงควำมเห็น1) เน่ืองจำกดงัน้ี 
การไม่แสดงความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรว่ำจำ้งให้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบ
แสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและเฉพำะของบริษทัตำมล ำดบัได ้
เน่ืองจำกเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้นวรรค เกณฑใ์นกำรไม่แสดงควำมเห็นมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ขำ้พเจำ้
ไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำว 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 24 บริษทัย่อยคือ บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกัด ได้ท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบกับ
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์(คู่สญัญำ) ปัจจุบนัคู่สัญญำดงักล่ำวสูบน ้ ำไม่ถึงตำมเกณฑข์ั้น
ต ่ำท่ีก ำหนดตำมแผนกำรรับน ้ ำรำยเดือน รวมถึงมีประเด็นปัญหำทั้งสองฝ่ำย  
 

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2560 ขำ้พเจำ้ไดรั้บหนงัสือซ่ึงทำงคู่สัญญำส่งให้บริษทัยอ่ยฉบบัลงวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2559 และหนงัสือท่ี
บริษทัยอ่ยตอบกลบัคู่สญัญำฉบบัลงวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2559 จำกบริษทั ดงัท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 24 
 

ตำมขอ้เท็จจริงในหนงัสือท่ีคู่สัญญำส่งให้บริษทัยอ่ยลงวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2559 คู่สัญญำขอถือเอำหนงัสือดงักล่ำวแทนกำรแสดง
เจตนำบอกเลิกสัญญำ (สอดคลอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินประจ ำปี 2559 ของคู่สัญญำ) หำกบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถแกไ้ข
กำรผิดสัญญำและขอสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในกำรเรียกค่ำปรับและบงัคบัสัญญำค ้ำประกนั ตลอดจนค่ำเสียหำยใดๆ อนัเกิดจำกกำรผิด
สญัญำ และจำกหนงัสือท่ีบริษทัยอ่ยตอบกลบัคู่สัญญำลงวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2559 บริษทัยอ่ยมัน่ใจในกำรด ำเนินกำรวำ่เป็นไปตำม
ขอ้ตกลงในสญัญำมำโดยตลอด 
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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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เน่ืองจำกเร่ืองดงักล่ำวยงัอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำร่วมกนัเพ่ือแกป้ระเด็นปัญหำท่ีเคยมีในสัญญำ (ดงัปรำกฎในหนงัสือท่ีคู่สัญญำส่ง
ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยฉบบัลงวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2560) ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรบนัทึกประมำณกำรหน้ีสิน กำรแสดงมูลค่ำของสิทธิ
จำกสัญญำขำยน ้ ำดิบ และสินทรัพยอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงินรวม และอำจมีผลกระทบต่อกำรแสดงมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย และเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นอกจำกน้ียงัอำจมีผลกระทบต่อกำรเปิดเผยขอ้มูล
ในงบกำรเงินของบริษทั ขำ้พเจ้ำจึงไม่สำมำรถระบุได้ว่ำมีรำยกำรปรับปรุงใดท่ีจ ำเป็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ 

บริษทัยอ่ยในประเทศ  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขวำ่ งบกำรเงิน แสดงฐำนะกำรเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 1)หมำยเหตุ ทั้งน้ีตำมรำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ฝ่ำยบริหำรของบริษทั
และบริษทัยอ่ยมัน่ใจในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั  โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย จะเร่งด ำเนินกำรในกำรจดัท ำสญัญำฉบบัใหม่  
 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 บริษทัยอ่ยไดล้งนำมในสญัญำขำยน ้ ำดิบกบับริษทัเอกชนดงักล่ำวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้    
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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 

services and unbilled receivable total amount of Baht 

293.26 million. The Group have considered that it's able 

to receive money from sales and services and unbilled 

receivable. I focused on these because allwance for 

doubtful debt has to subjective on evaluate on receivable 

repayment ability, also other information describe on note 

to finance statement no.7 and significant accounting 

policy. 

 

 

I have evaluated resonable of the management's estimating, 

understanding on approval process of receivable credit line, 

testing the aging report, interviewing the officer 

reponsibility on receivable repayment and delivery 

completion work by period, consider the long outstanding 

receivable, and ask for policy of allowance for doubtful 

debt to ensure that enough and not over. I also focused on 

disclosure of allowance for doubtful debt in note to 

financial statement. 
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ข) งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดแ้สดงควำมเห็นวำ่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือ
วา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 
และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงานให้บริการรวม
จ านวน 293.26 ลา้นบาท  บริษทัพิจารณาแลว้เช่ือวา่จะสามารถ
เรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าท่ีเกิดจากการขายสินค้าและ
ใหบ้ริการ และมลูค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บ 
ขา้พเจ้าให้ความส าคัญส าหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจากการพิจารณา
ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้ น 
ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ
เรียกเก็บหน้ีจากลูกคา้แต่ละราย รวมทั้ งขอ้มูลแวดลอ้มต่างๆ 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
ขา้พเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ี
ผูบ้ริหารใช้ ท าความเข้าใจขั้นตอนการอนุมัติการให้
วงเงินสินเช่ือแก่ลูกค้าแต่ละราย ทดสอบรายงานอายุ
ลูกหน้ีคงเหลือ และสอบถามพนักงานของบริษัทท่ีท า
หน้า ท่ี ติดตามเ รียกช าระห น้ีจากลูกค้า ท่ีค้างช าระ 
สอบถามพนักงานของบริษทัท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การส่งมอบงานตามงวดงานเพ่ือเรียกเก็บตามสัญญา 
พิจารณางานท่ีคา้งนานท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึงสอบถาม
ผูบ้ริหารเก่ียวกบันโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เพ่ือให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเพียงพอ
และไม่ เ กินกว่า ท่ีควร  นอกจากนั้ นข้าพเจ้าได้ให้
ความส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของ
กลุ่มกิจการเก่ียวกบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
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Key audit matters Audit procedures respond risk 

Impairment of right under the raw water distribution 

contract 

As at December 31, 2017, balance of right under the raw 

water distribution contract (net from accumulative of 

amortization by straight line method as the remain 

contract period) amount of Baht 153.91 million which is 

significant to consolidated financial statement. Evaluate 

of impairment has to subjective on evaluate of cash 

generating unit and future cashflow expected from such 

unit, also discount rate. These are risk of valuation of 

right under the raw water distribution contract and 

disclosure in note to financial statement no.27 and 

significant accounting policy. 

 

 

 

I evaluated setting of cash generating unit and financial 

model which the management choosed. I have to 

understanding management considerating process to 

comply with economic benefit, for example; compare at 

least water volumn and water pricing under the sales 

contract, compare period of management estimated on 

financial model and period remaining on sales contract. 

Moreover, I tested the assumption management used in 

future cashflow projection and also considered discount rate 

management used by analyst weighted average cost of 

capital(wacc) of the Company and industry. I consulted 

internal expert to ensure by compared the external 

information as the knowledge and expereince of firm 

expert. I tested net realizable value as financial model 

above and considered the effected of assumption changes to 

net realizable value. 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน า้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของค่าสิทธิ
ตามสัญญาซ้ือขายน ้ า(สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายสะสม โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีเหลือตามสัญญา)ท่ีเกิดจากการซ้ือ
กิจการในส่วนงานธุรกิจขายน ้ าเป็นจ านวน 153.91 ลา้นบาท ซ่ึง
จ านวนดังกล่าวมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม การประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซ้ือขายน ้ าเป็นประมาณการ
ทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารจะตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน
การระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่ม
สินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลด ซ่ึงท าให้เกิดความ
เส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าสิทธิตามสญัญาซ้ือขายน ้ า  
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 27  และนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั 
 
 

 
ข้าพเจ้าได้ประ เ มินการก าหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการ
พิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ เช่น การเปรียบเทียบ
ปริมาณน ้ าขั้นต ่าและอตัราการก าหนดราคาซ้ือขายกับ
สัญญาซ้ือขายน ้ า การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีผูบ้ริหาร
ประมาณการแบบจ าลองทางการเงินกบัระยะเวลาท่ีเหลือ
ตามสัญญาซ้ือขายน ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ี ขา้พเจ้าไดท้ า
การทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์
จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบ
สมมติฐานดงักล่าวกับแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก
ของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงิน
สดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมิน
การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และ
พิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ของบริษัทฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญภายในส านักงานฯ เพ่ือช่วยประเมินข้อมูล
ดงักล่าวโดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตาม
ฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ ช่ียวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ี
ส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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Key audit matters Audit procedures respond risk 

Revenue recognition by percentage of work 

completion, valuation of work, and service cost 

estimated 

The Group have service revenue recognition by 

percentage of completion which estimated by physical 

check of the Group's engineer, pararell with percentage of 

actual cost to total estimate cost. I focus on these because 

cost estimated has to subjective on discretion and work 

environment factors, economic and raw material and labor 

market in future. The actual cost might be different from 

estimating, which effected to revenue recognition as 

described in note to financial statement no. 26 and 

significant accounting policy. 

 

 

I have to understanding and evaluating for percentage of 

completion, physical check work in progress in term of 

nearly ending accounting  period, check the physical report 

of engineer, check the evident of estimated cost and actual 

cost, moreover I considered the percentage of work 

completion calculated by actual cost and estimated cost 

compared with the percentage of work completion by 

physical. 

 

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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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตอบสนองต่อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอตัราส่วนของงานที่ท าเสร็จ การ
วดัมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษัทมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายได้ในงบ
ก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวศิวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไปกบั
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งหมด และ
บนัทึกตน้ทุนของงานตามสญัญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑสิ์ทธิ  
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจาก ประมาณการตน้ทุน
งานต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดลอ้มของงาน ทั้ งสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมี
ผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 26 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการก าหนดอัตราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหวา่งท าในช่วงใกล้
ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบรายงานสัดส่วน
ความส าเร็จทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบหลกัฐาน
การค านวณประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
จริง นอกจากน้ี ข้าพเจ้ายงัได้พิจารณาอัตราส่วนของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน 
ซ่ึงตอ้งสอดคล้องกับอัตราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการ
ส ารวจทางกายภาพ 
 
 

 

ค) งบกำรเงินส ำหรับงวดปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 บริษทั  :  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตไดแ้สดงควำมเห็นวำ่ แบบไม่มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น
อิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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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 Audit procedures respond risk 

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. 

 

 

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. 

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 to understanding and evaluating for percentage of completion, 

physical check work in progress in term of nearly ending accounting  

period, check the physical report of engineer, check the evident of 

estimated cost and actual cost, moreover I considered the percentage 

of work completion calculated by actual cost and estimated cost 

compared with the percentage of work completion by physical. 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่งๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตอบสนองต่อเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ความเพยีงพอของเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีการค้าท่ี เ กิดจากการขายสินค้าและ
ให้บริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บจากงาน
ให้บริการรวมจ านวน 1,286.86 ลา้นบาท บริษทัพิจารณาแลว้
เช่ือว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากการ
ขายสินคา้และใหบ้ริการ และมูลค่างานท่ีท าเสร็จรอเรียกเก็บ 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัส าหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจากการพิจารณา
ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้น 
ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินความสามารถในการ
เรียกเก็บหน้ีจากลูกคา้แต่ละราย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่างๆ 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการท่ี
ผูบ้ริหารใช ้ท าความเขา้ใจขั้นตอนการอนุมติัการให้วงเงิน
สินเช่ือแก่ลูกค้าแต่ละราย ทดสอบรายงานอายุลูกหน้ี
คงเหลือ และสอบถามพนกังานของบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีติดตาม
เรียกช าระหน้ีจากลูกคา้ท่ีคา้งช าระ สอบถามพนักงานของ
บริษทัท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการส่งมอบงานตามงวดงาน
เพ่ือเรียกเก็บตามสัญญา พิจารณางานท่ีคา้งนานท่ียงัไม่เรียก
เก็บ รวมถึงสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบันโยบายการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
นั้นเพียงพอและไม่เกินกวา่ท่ีควร นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดใ้ห้
ความส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่ม
กิจการเก่ียวกบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 
การวดัมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ  
กลุ่มบริษทัมีงานก่อสร้างและงานบริการท่ีรับรู้รายไดใ้นงบ
ก าไรขาดทุนตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จซ่ึงประมาณจาก
การส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไป
กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมาณการตน้ทุนทั้งหมด 
และบนัทึกตน้ทุนของงานตามสญัญาเม่ือเกิดข้ึนจริงตามเกณฑ์
สิทธิ  
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจาก ประมาณการตน้ทุน
งานตอ้งใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และตอ้งพิจารณาถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะราคาตลาดของวตัถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้และมี
ผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 28 และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

 
 
ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของ
วธีิการก าหนดอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ เขา้ร่วม
สงัเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหวา่งท าในช่วงใกลส้ิ้น
รอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบรายงานสดัส่วนความส าเร็จ
ทางกายภาพของวศิวกร ตรวจสอบหลกัฐานการค านวณ
ประมาณการตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ยงัไดพ้จิารณาอตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
เปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
อตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จโดยการส ารวจทางกายภาพ 
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

Liquidity Ratio

Current ratio (times) 4.19 3.15 2.60 1.50 2.70 1.72

Quick ration (times) 2.27 2.39 2.18 1.16 2.24 1.45

Liquidity ration (times) 0.82 1.66 2.01 0.45 0.79 0.25

A/R turnover (times) 6.02 5.71 5.88 5.48 4.89 3.55

Avg. A/R day on hand (days) 61 64 62 67 75 103

Inventory turnover ratio (times) 9.89 9.45 8.91 8.88 8.31 7.62

Days' sales in inventory  (days) 37 39 41 41 44 48

A/P turnover (times) 8.31 8.16 8.54 8.84 8.33 3.88

Avg. A/P day on hand  (days) 44 45 43 41 44 94

Cash Cycle  (days) 54 58 60 67 75 57

Profitability Ratio

Gross margin (%) 14.21 18.88 23.20 20.09 22.61 17.35

Operating profit margin (%)           5.36         10.47         15.06           5.08         12.54         10.74

Net profit margin ratio (%)           4.73         10.34         13.43           3.48         11.53           8.93

Return on equity (%)           3.68           8.25           9.89           2.78         10.57         13.96

Efficiency Ratio

Return on asset (%)           3.11           7.41           8.74           2.20           8.29           9.31

Return on fixed asset (%)         24.97         38.25         47.56         19.53         28.15         36.77

Fixed assets turnover ratio (times) 0.66 0.72 0.65           0.63           0.72           1.04

Financial Policy Ratio

Debt to equity ration (times) 0.12 0.11 0.15           0.28           0.27           0.70

Time interest earned ration (times) 27.79 834.27 6952.00           9.29         44.44         38.38

Fixed charge coverage ratio (times) 0.73 (1.49) 13.54           0.55           5.18           3.51

Dividend payout (%)              -                -                -                 -                -                -  

Consolidate Financial StatementSeparate Financial Statement

13.4  Financial Ratio 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.19 3.15 2.60 1.50 2.70 1.72

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.27 2.39 2.18 1.16 2.24 1.45

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.82 1.66 2.01 0.45 0.79 0.25

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.02 5.71 5.88 5.48 4.89 3.55

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 61 64 62 67 75 103

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9.89 9.45 8.91 8.88 8.31 7.62

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 37 39 41 41 44 48

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 8.31 8.16 8.54 8.84 8.33 3.88

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 44 45 43 41 44 94

วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วนั) 54 58 60 67 75 57

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 14.21 18.88 23.20 20.09 22.61 17.35

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)          5.36         10.47         15.06          5.08         12.54         10.74

อตัราก าไรสุทธิ (%)          4.73         10.34         13.43          3.48         11.53           8.93

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)          3.68           8.25           9.89          2.78         10.57         13.96

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)          3.11           7.41           8.74          2.20           8.29           9.31

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)        24.97         38.25         47.56        19.53         28.15         36.77

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.66 0.72 0.65 0.63 0.72 1.04

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 0.12 0.11 0.15 0.28 0.27 0.70

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 27.79 834.27 6952.00 9.29 44.44 38.38

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.73 (1.49) 13.54 0.55 5.18 3.51

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)             -                -                -                -                -                -   

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม

13.4  ตารางอตัราส่วนทางการเงนิ 
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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.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

1. วคิราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  ปี 2561 และ ปี 2560 เท่ำกบั 990.71 ลำ้นบำท และ 980.92 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเพิ่มข้ึนจำกปี  

2560  เท่ำกบั 9.79 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 และตน้ทุนขำย ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบั  760.82 ลำ้นบำท และ  
795.72  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลงจำกปี 2560 เท่ำกบั 34.90 ลำ้นบำท หรือลดลง ร้อยละ 4.39  ซ่ึงหำกเทียบสดัส่วนอตัรำ
ก ำไรขั้นตน้ ในปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบัร้อยละ 23.20 และร้อยละ 18.88 ตำมล ำดบั โดยภำพรวมปี 2561 บริษัทมีผล
ประกอบกำรดีข้ึน โดยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี เท่ำกบั 136.77 ลำ้นบำท และมีอตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ ปี 2561  และ 2560 เท่ำกบัร้อยละ 9.89  และร้อยละ 8.25  ตำมล ำดบั 
 
วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน  

รายได้หลกั ปี 2561  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ปี 2561  มีผลกำรด ำเนินงำนดีข้ึนจำกปี 2560 มำจำกยอดขำยท่ี
เพ่ิมข้ึนของกลุ่มสินคำ้อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล และอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนโลหะ
เท่ียงตรงสูงอ่ืนๆ  ประเภทเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์ในดำ้นตน้ทุนขำย ค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตส่วนใหญ่มำจำกค่ำแรงงำน ค่ำใชจ่้ำย
ในกำรผลิต และค่ำเส่ือมรำคำของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงบริษทัไดบ้ริหำรจดักำรตน้ทุนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ท ำให้มี
ตน้ทุนขำยต่อรำยไดข้องบริษทัในปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบัร้อยละ 76.80 และ ร้อยละ  81.12 ลดลง 

ในดำ้นกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับปี 2561 บริษทั ไดค้วบคุมค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและ
บริหำรให้สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนปกติของบริษทัอย่ำงสม ่ำเสมอ จึงท ำให้ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรของปี 
2561 ลดลง 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2561 และปี 2560 ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั เท่ำกบัร้อยละ 9.89 
และร้อยละ 8.25 อตัรำผลตอบแทนมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เน่ืองจำกบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีปรับตวัเป็นก ำไร  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Revenues 2018 
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งบการเงนิรวม 
รำยไดห้ลกั และตน้ทุนหลกั ตำมงบกำรเงินรวม แบ่งเป็น  2  ส่วนใหญ่  คือ   
1. รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร  ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบั 1,035.17  ลำ้นบำท และ1,030.60 ลำ้น

บำท ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 เท่ำกบั 4.57 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44   ตน้ทุนขำยและตน้ทุน
ให้บริกำร       ปี  2561 และปี 2560 เท่ำกบั  770.17 ลำ้นบำท และ  797.04  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ลดลง จำกปี  
2560  เท่ำกบั 26.87 ลำ้นบำท  หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.37  

2. รำยได้ค่ำก่อสร้ำง  ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบั  1,441.65 ลำ้นบำท และ 254.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 
เพ่ิมข้ึน จำกปี 2560 เท่ำกบั 1,187.51  ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 467.27  ตน้ทุนก่อสร้ำง ปี 2561 และปี 
2560 เท่ำกบั  1,276.88 ลำ้นบำท และ 197.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  เพ่ิมข้ึน จำกปี 2560 เท่ำกบั 1,079.72 
ลำ้นบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 547.64 

จำกผลกำรด ำเนินงำน มีก ำไรขั้นตน้ ส ำหรับปี  2561 และปี 2560 เท่ำกบั  427.77 ลำ้นบำท และ 290.54 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 เท่ำกบั 139.23 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.92 มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
ปี 2561 และ ปี 2560 เท่ำกบั 218.05 ลำ้นบำท และ 147.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิ่มข้ึนจำกปี 2560 เท่ำกบั 70.98 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 48.26  และมีอตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2561 และ 2560 เท่ำกบัร้อยละ 13.96 และร้อย
ละ 10.57 
 

วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบกำรเงินรวม รำยไดห้ลกั ปี 2561  แบ่ง 2 ส่วน มีผลกำรด ำเนินงำนรวมดีข้ึนจำกปี 2560  เน่ืองจำก 
1. รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร  

รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงมีรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน อนัเน่ืองมำจำกไดรั้บค ำสั่งซ้ือ
จำกลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ืองในอุตสำหกรรมยำนยนต ์ คอมเพรสเซอร์และเคร่ืองปรับอำกำศ  และอุปกรณ์อ่ืนๆ ประเภท
เคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์ซ่ึงต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็น ค่ำแรงงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต และค่ำเส่ือมรำคำของ
เคร่ืองจกัร ซ่ึงบริษทัไดบ้ริหำรจดักำรตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภำพไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
2. รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง  ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย  เร่ิมมีรำยไดค้่ำก่อสร้ำงโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนขยะ ในปลำยปี 2560  ต่อมำในระหวำ่งปี 2561 บริษทัยอ่ยไดรั้บงำนก่อสร้ำงอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้มียอดรำยไดเ้พ่ิมข้ึน   

รายได้หลกั  ปี  2561 

หน่วย : ล้านบาท 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 130 

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 high-

precision parts and components for the following 4 major industries, namely, (1) automotive, (2) air-conditioning 

compressor and refrigeration, (3) digital camera and (4) other industries.   

 The product distribution was classified into 75.46% of distribution to domestic customers in average 

and 24.54% of distribution to foreign customers in average. 
 

Structure of revenue  

                                                                  Separate financial statement 

 2016 2017 2018 

 Million Baht % Million Baht % Million Baht % 

1. Automotive industry 645.18 71.39 681.09 69.31 690.22 69.48 

2. Air-conditioning compressor and 

refrigeration industry 

 

186.20 

 

20.60 

 

214.47 

 

21.83 

 

167.56 

 

16.87 

3. Digital camera industry 49.58 5.49 42.53 4.33 84.32 8.49 

4. Other industries 21.48 2.37 42.83 4.36 48.61 4.89 

Total Revenues for sale 902.44 99.85 980.92 99.83 990.71 99.73 

Other Revenues 1.30 0.15 1.75 0.17 2.70 0.27 

Total Revenues 903.74 100.00 982.67 100.00 993.41 100.00 

           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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ตวัอยำ่งเช่น  โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ โรงงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน โดยใชเ้ช้ือเพลิง
แปรรูปจำกขยะชุมชน  โดยตน้ทุนจำกกำรก่อสร้ำง ส่วนใหญ่เป็น ค่ำก่อสร้ำง เงินเดือนและค่ำจำ้ง 

รายได้ 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  รำยได้หลกัของบริษทัอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำม
เท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and Components)  ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมหลกั 4 ประเภท  ไดแ้ก่ 1) อุตสำหกรรม
ยำนยนต์  2) อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็  3) อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพ
ดิจิตอล   4) อุตสำหกรรมอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 75.46   และจ ำหน่ำยให้
ลูกคำ้ต่ำงประเทศเฉล่ีย ร้อยละ 24.54 
 

โครงสร้างรายได้ 
                                                                  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2559 2560 2561 
 ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง       
1. อุตสำหกรรมยำนยนต ์ 645.18 71.39 681.09 69.31 690.22 69.48 
2. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ือง ปรับอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเยน็ 

 
186.20 

 
20.60 

 
214.47 

 
21.83 

 
167.56 

 
16.87 

3. อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 49.58 5.49 42.53 4.33 84.32 8.49 
4. อ่ืน ๆ 21.48 2.37 42.83 4.36 48.61 4.89 
รวมรายได้จากการขาย 902.44 99.85 980.92 99.83 990.71 99.73 
รำยไดอ่ื้น 1.30 0.15 1.75 0.17 2.70 0.27 
รายได้รวม 903.74 100.00 982.67 100.00 993.41 100.00 

งบกำรเงินเฉพำะรำยไดจ้ำกกำรขำยธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูงในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ เม่ือเทียบกบัปี 2560 
เพ่ิมข้ึน  9.79 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เน่ืองจำก 

1. อุตสำหกรรมยำนยนต ์ ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั   อุตสำหกรรมยำนยนตเ์พ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 
9.13 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34  โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตข์องบริษทัแบ่งเป็นประเภทช้ินส่วน
รถยนต์ และช้ินส่วนรถจกัรยำนยนต์  (รำยละเอียดดูในส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ เร่ืองโครงสร้ำง
รำยได)้ โดยภำพรวมรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยช้ินส่วนยำนยนต ์เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บสั่งซ้ือจำกลูกคำ้
เพ่ิมข้ึน ในแบบงำนรุ่นท่ีเคยผลิตซ่ึงถึงแมจ้ะมีงำนบำงรุ่นหมดกำรผลิตไป แต่บริษทัก็มีศกัยภำพในกำรผลิตช้ินงำนให้
เป็นไปตำมแบบงำนรุ่นใหม่ (New Model) ของลูกคำ้ผูผ้ลิตรถยนต ์ ท ำให้ไดรั้บค ำสั่งซ้ือเพ่ิมมำทดแทนงำนบำงรุ่นท่ี
หมดรุ่นกำรผลิต  ส ำหรับสภำวะอุตสำหกรรมกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ในอนำคตปริมำณกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยใน
ประเทศ มียอดกำรผลิตอยู่ในภำวะทรงตวั หรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นไปตำมสภำวะอุตสำหกรรม แต่
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ยงัคงเป็นอุตสำหกรรมหลกัของประเทศ ท่ีรัฐบำลให้กำรสนับสนุนโดย
ภำพรวมกำรผลิตรถยนตใ์นประเทศน่ำจะเนน้กำรผลิตเพ่ือใชห้มุนเวียนภำยในประเทศ เน่ืองจำกรถยนตต์ำมโครงกำร
นโยบำยรถยนตค์นัแรกไดท้ยอยครบก ำหนดท่ีจะสำมำรถโอนไดแ้ลว้ ท ำใหผู้บ้ริโภคมีควำมตอ้งกำรท่ีจะซ้ือรถยนตใ์หม่ 
หรือมีควำมตอ้งกำรใชรุ่้นใหม่ เน่ืองจำกประหยดัพลงังำนมำกกวำ่รถยนตรุ่์นเดิม 
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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 high-

precision parts and components for the following 4 major industries, namely, (1) automotive, (2) air-conditioning 

compressor and refrigeration, (3) digital camera and (4) other industries.  The product distribution was classified into 

75.46% of distribution to domestic customers in average and 24.5418% of distribution to foreign customers in average. 

                                                                  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 645.18 65.12 681.09 52.92 690.22 27.82 

1.2  Air-conditioning  compressor and  

refrigeration industry 

 

186.20 

 

18.79 

 

214.47 

 

16.66 167.56 6.76 

   1.3  Digital camera industry 49.58 5.00 42.53 3.30 84.32 3.40 

1.4  Other industries 21.48 2.17 42.83 3.33 48.61 1.96 

Total Manufactures high  precision parts and 

components made from metals 902.44 91.08 980.92 76.21 990.71 39.94 

2. Consulting and Construction 59.04 5.96 303.82 23.61 1,450.40 58.47 

3. Production and sale  row water 23.45 2.37 - - 35.71 1.44 

Total Revenues for sale 984.93 99.41 1,284.74 99.82 2,476.82 99.85 

Other Revenues 5.85 0.59 2.35 0.18 3.67 0.15 

Total Revenues 990.78 100.00 1,287.09 100.00 2,480.82 100.00 

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. อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็  
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 46.91 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.87 เน่ืองจำกในปี 

2561 ยอดค ำสั่งซ้ือของบริษทัลดลงจำกกำรหมดระยะเวลำกำรผลิตของรุ่นงำน (Model life) อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยงัคง
ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้และเช่ือมัน่ในคุณภำพ  

3. อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล  
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เพ่ิมข้ึน จำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 41.79 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.26  ยอดค ำสั่ง

ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัยงัไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้และเช่ือมัน่ในคุณภำพ จึงท ำใหย้อดค ำสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึน 
4. ช้ินส่วนอุตสำหกรรมอ่ืนๆ  
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  จ ำนวนเงิน 5.78 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.50 ช้ินส่วน

อุตสำหกรรมอ่ืนๆ  ของบริษทั  ประกอบดว้ย เคร่ืองมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ช้ินส่วนเคร่ืองบิน อะไหล่เคร่ืองจกัร เป็นตน้  
โดยในปี  2560 ช้ินส่วนอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหบ้ริษทัมียอดรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  

งบกำรเงินรวม  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Parts and 
Components)  ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมหลกัๆ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) อุตสำหกรรมยำนยนต์ 2) อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเย็น  3) อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล  4) อุตสำหกรรมอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็นกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ในประเทศ เฉล่ียร้อยละ 75.46   และจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ต่ำงประเทศเฉล่ีย ร้อยละ 24.54 

 งบการเงินรวม 
2559 2560 2561 

 ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ ลำ้นบำท ร้อยละ 
1. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง       

1.1 อุตสำหกรรมยำนยนต ์ 645.18 65.12 681.09 52.92 690.22 27.82 
1.2 อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ 

เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ 186.20 18.79 214.47 16.66 167.56 6.76 
1.3 อุตสำหกรรมกลอ้งถ่ำยภำพดิจิตอล 49.58 5.00 42.53 3.30 84.32 3.40 
1.4 ช้ินส่วนอ่ืน ๆ 21.48 2.17 42.83 3.33 48.61 1.96 

        รวมกลุ่มธุรกจิช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง 902.44 91.08 980.92 76.21 990.71 39.94 
2. กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง  59.04 5.96 303.82 23.61 1,450.40 58.47 
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำดิบ 23.45 2.37 - - 35.71 1.44 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 984.93 99.41 1,284.74 99.82 2,476.82 99.85 
รำยไดอ่ื้น 5.85 0.59 2.35 0.18 3.67 0.15 
รายได้รวม 990.78 100.00 1,287.09 100.00 2,480.49 100.00 

งบกำรเงินรวม  ในกลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง เม่ือน ำงบกำรเงินเฉพำะบริษทั หักรำยกำรระหวำ่งกนั
แลว้ กบับริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั 1) (ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษทั)  กำรวิเครำะห์จะมีตวัเลข
ทิศทำงสอดคลอ้งกบังบกำรเงินเฉพำะของบริษทั  ดงันั้นเพ่ือให้ง่ำยต่อควำมเขำ้ใจจึงขอวิเครำะห์รำยไดร้วม เฉพำะกลุ่ม
ธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง และกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ  ซ่ึงเป็นรำยไดร้วมท่ีเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 อย่ำงมี
สำระส ำคญั  
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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. กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง ( EPC ) 
งบกำรเงินรวม  บริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบั 1450.40 และ 303.82 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 1,146.58 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 79.05 เป็นกำรด ำเดินงำนของ
บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรวศิวกรรมโยธำ และวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั ในกำรออกแบบและให้ค  ำปรึกษำดำ้นงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร รวมถึงใหบ้ริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด ไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้ำ
ดว้ยเซลลแ์สงอำทิตย ์โรงฟลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะชนิดต่ำงๆ และโรงผลิตไฟฟ้ำจำกลม ทุกขนำดก ำลงักำรผลิตและ
ติดตั้ง   

บริษทัยอ่ยไดรั้บงำน โครงกำรงำนก่อสร้ำงพลงังำนไฟฟ้ำจำกขยะชุมชน โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทิตย ์โครงกำรจำ้งงำนระบบไฟฟ้ำ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีวิศวกรผูเ้ช่ียวชำญ  และมีศกัยภำพท่ีจะสำมำรถรับงำน
เก่ียวกบักำรก่อสร้ำงพลงังำนทดแทน และพลงังำนทำงเลือก  ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบำลให้กำรสนบัสนุนภำคเอกชน และชุมชน
ในกำรใชพ้ลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก เพ่ือลดภำวะปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเป็นจุดเร่ิมตน้ให้
ประเทศไทยเร่ิมกำ้วสู่เส้นทำงของกำรเป็นสังคมคำร์บอนต ่ำ (low Carbon Society) จึงสนบัสนุนโครงกำรต่ำงๆ ท ำให้
บริษทัยอ่ยมีรำยไดเ้ติบโตอยำ่งต่อเน่ือง และส่งผลใหภ้ำพรวมกลุ่มบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีตน้ทุนส่วนใหญ่
เป็นค่ำจำ้งก่อสร้ำง เงินเดือน คำ่แรงงำนวศิวกรผูเ้ช่ียวชำญ เป็นตน้ 

2.  กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 
งบกำรเงินรวม บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินงำนเก่ียวกบัผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ  ในปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ ำ เพ่ิมข้ึน

จำกปี 2560 จ ำนวน 35.71 ลำ้นบำท  ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำจ ำหน่ำยน ้ ำดิบให้กบัลูกคำ้แห่งหน่ึง โดยมีประเด็น
ปัญหำต่ำงๆและสญัญำไม่ช้ีชดั จึงเป็นประเด็นขอ้โตแ้ยง้ระหวำ่งกนัทั้งสองฝ่ำย  ท ำให้บริษทัยอ่ยและบริษทัเอกชนดงักล่ำว
ไดห้ำรือร่วมกนัเพ่ือจดัท ำสญัญำใหม่ พร้อมก ำหนดวธีิกำรปฏิบติัใหม่ใหมี้ควำมเหมำะสม ลดควำมไม่ชดัเจนต่ำงๆ จึงท ำให้
ปี 2560 ไม่มีกำรสูบน ้ ำ ปัจจุบนัไดมี้กำรจดัท ำสัญญำใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  และลูกคำ้จึงสูบน ้ ำตำมสัญญำในปี 2561 ทั้ง
จ ำนวน  

ต้นทุนขายและอตัราก าไรขั้นต้น 
 ตน้ทุนขำยของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย 

- กลุ่มธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง  
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ตน้ทุนขำย  ปี 2561 จ ำนวน 760.82 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 76.80 และ ปี 2560 

จ ำนวน 795.72  คิดเป็นร้อยละ 81.12 ลดลงร้อยละ 4.39  ตน้ทุนขำย ประกอบดว้ย ค่ำวตัถุดิบ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม เป็น
ตน้ ค่ำจำ้งชุบช้ินงำน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน ้ ำประปำ และอ่ืนๆ เป็นตน้   มำจำกค่ำเส่ือมรำคำท่ี
ลดลง และกำรบริหำรจดักำรควบคุมตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน   

งบกำรเงินรวม ตน้ทุนขำย  ปี 2561 และปี 2560   มีอตัรำตน้ทุนขำยของกลุ่มผลิตช้ินส่วนโลหะเท่ียงตรงสูง
เทียบกบัรำยไดร้วม  มีอตัรำร้อยละ 30.70 และ 61.94  ตำมล ำดบั อตัรำตน้ทุนขำยลดลงเป็นอยำ่งมำกเน่ืองจำกกลุ่มธุรกิจ
ท่ีปรึกษำและก่อสร้ำงมีอตัรำกำรเจริญเติบโตท่ีสูงมำกเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ส ำหรับกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง ปี 2561 และปี 2560   มีอตัรำตน้ทุนขำยเทียบกบัรำยไดข้องกลุ่มธุรกิจ
ท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง    มีอตัรำร้อยละ 88.68 และ 65.33  ตน้ทุนขำย ประกอบดว้ย ค่ำแรงงำนวิศวกรผูค้วบคุมงำน 
ค่ำจำ้งก่อสร้ำง ค่ำแรงงำนก่อสร้ำง ค่ำใชจ่้ำยในกำรจำ้งท่ีปรึกษำ  เป็นตน้  เพ่ิมข้ึน  เน่ืองจำก ปี 2561 บริษทัยอ่ยไดด้ ำเนิน
ธุรกิจดำ้นก่อสร้ำง ซ่ึงมีตน้ทุนสูงกวำ่รำยไดท่ี้ปรึกษำ  และปี 2560 บริษทัยอ่ยมีรำยไดส่้วนใหญ่เป็นค่ำท่ีปรึกษำ  
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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: 

 

 (Unit : Million Baht) 

 Separate financial statement Consolidated financial statement 

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Selling expenses 5.01 5.04            5.33    5.01 5.04 5.33    

Administrative expenses 74.06 71.19 78.06    117.12 118.60 161.90  

Other Expenses 2.08 8.01 -  2.11 8.09 0.12 

Provision for impairment of goodwill -  -  - 29.50 - - 

 

81.15 84.24 83.39  153.74 131.73 167.35  

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

expenses. 

Most administration expenses went to the staff’s monthly salary and welfare benefits, bonus, remuneration 

to directors, professional fees and depreciation.  

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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ส ำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ วำ่ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัอยูร่ะหวำ่งกำร
เจรจำสญัญำใหม่กบัลูกคำ้บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และในปลำยปี 2560 ไดต้กลงลงนำมในสญัญำซ้ือขำยน ้ ำดิบใหม่เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้  โดยบริษทัย่อยเร่ิมมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ในปี 2561 โดยปกติธุรกิจน้ีตน้ทุนขำยส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย ค่ำแรงงำน ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำเส่ือมรำคำ   ค่ำน ้ ำมนัเคร่ืองสูบน ้ ำ  ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ และอ่ืนๆ   เป็นตน้ ซ่ึง
หำกมีบริษทัยอ่ยมีกำรจ ำหน่ำยน ้ ำดิบใหก้บัลูกคำ้เพ่ิมข้ึน จะมีผลท ำใหมี้อตัรำก ำไรขั้นตน้สูงข้ึน  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ประกอบดว้ย 

 
                                                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
           

5.01               5.04               5.33    5.01    5.04    5.33    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74.06    71.19    78.06    117.12  118.60  161.90  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.08  8.01  -  2.11  8.09 0.12 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยม - - - 29.50 - - 

 
81.15  84.24  83.39  153.74  131.73  167.35  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิกำรพนกังำน โบนสั ค่ำตอบแทนกรรมกำร  

ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ และค่ำเส่ือมรำคำ   
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  ในปี 2561 เท่ำกบั 83.39 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ   

8.41 และ ปี 2560 เท่ำกบั  84.24 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 8.59   ลดลง เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถจดักำรบริหำรค่ำใชจ่้ำยได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ืองจำกปี ก่อน  
  งบกำรเงินรวม  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ปี 2561 เท่ำกบั 167.35 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 6.76 และ ปี 
2560 เท่ำกบั 131.73 ลำ้นบำท 10.24   ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบักำรขยำยตวัของธุรกิจของ
บริษทัยอ่ยท่ีมีอตัรำกำรเจริญเติมโต แต่อยำ่งไรก็ตำมเม่ือเทียบอตัรำของค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเทียบกบัรำยได ้
ลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ต้นทุนทางการเงนิ 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ตน้ทุนทำงกำรเงิน ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบั 0.05 ลำ้นบำท  และ 0.23 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 0.18 ลำ้นบำท  

งบกำรเงินรวม ตน้ทุนทำงกำรเงิน ปี 2561 และปี 2560 เท่ำกบั 8.55 ลำ้นบำท  และ 9.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลง
จำกปี 2560 จ ำนวน 0.52 ลำ้นบำท  มำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีของบริษทัยอ่ย ท่ีมีผลท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืลดลง 
และมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้บำงส่วน 
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Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Trade receivables 172.49       98.53%    171.23       98.66%    165.98       98.88%    226.42       91.34%    262.69       84.82%    272.35       21.16%    

Less allowance for doubtful accounts -             -            -             -            -             -            -             -            -             -            -             -            

Total trade receivables 172.49       98.53%    171.23       98.66%    165.98       98.88%    226.42       91.34%    262.69       84.82%    272.35       21.16%    

Unbilled construction revenues -             -            -             -            -             -            5.69            2.30%      30.58         9.87%      830.75       64.56%    

Prepaid for contractor 1.05            0.60%      0.87            0.50%      1.13            0.67%      5.03            2.03%      3.16            1.02%      10.92         0.85%      

Withholding tax 0.01            0.01%      0.01            0.01%      -             -            1.71            0.69%      3.34            1.08%      4.52            0.35%      

Accrued income -             -            -             -            -             -            2.94            1.19%      -             -            -             -            

Revenue Department receivable -             -            -             -            -             -            3.56            1.44%      3.30            1.07%      11.89         0.92%      

Prepaid for contractor -             -            -             -            -             -            -             -            3.08            0.99%      146.05       11.35%    

Others 1.51            0.86%      1.44            0.83%      0.74            0.44%      2.53            1.02%      3.54            1.14%      10.38         0.81%      

Total 175.07       100.00% 173.56       100.00% 167.86       100.00% 247.88       100.00% 309.69       100.00% 1,286.86    100.00% 

Consisted of
Separate financial statement Consolidated financial statement

2016 2017 2018 2016 2017 2018

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ลกูหนีก้ารคา้ 172.49   98.53%   171.23 98.66%   165.98 98.88%   226.42 91.34%   262.69 84.82%   272.35    21.16%   

หกั ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู -       -        -      -        -      -        -      -        -      -        -        -        

สทุธิ 172.49   98.53%   171.23 98.66%   165.98 98.88%   226.42 91.34%   262.69 84.82%   272.35    21.16%   

มลูค่างานทีท่ าเสรจ็แลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ -       -        -      -        -      -        5.69    2.30%    30.58   9.87%    830.75    64.56%   

ค่าใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 1.05      0.60%    0.87    0.50%    1.13    0.67%    5.03    2.03%    3.16    1.02%    10.92     0.85%    

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 0.01      0.01%    0.01    0.01%    -      -        1.71    0.69%    3.34    1.08%    4.52       0.35%    

รายไดค้า้งรบั -       -        -      -        -      -        2.94    1.19%    -      -        -        -        

ลกูหนีก้รมสรรพากร -       -        -      -        -      -        3.56    1.44%    3.30    1.07%    11.89     0.92%    

เงนิจ่ายลว่งหน้าผูร้บัเหมา -       -        -      -        -      -        -      -        3.08    0.99%    146.05    11.35%   

อืน่ๆ 1.51      0.86%    1.44    0.83%    0.74    0.44%    2.53    1.02%    3.54    1.14%    10.38     0.81%    

รวม 175.07   100.00% 173.56 100.00% 167.86 100.00% 247.88 100.00% 309.69 100.00% 1,286.86 100.00% 

ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

2559 2560 2561 2559 2560 2561

2. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีสินทรัพยร์วม ปี  2561  และ 2560  เท่ำกบั 1,630.85 ลำ้นบำท  และ 1,422.91  ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั  ปี 2561 สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 32.21และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   ร้อยละ 
67.79 ของสินทรัพยร์วม  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 27.87 และ         เงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย ร้อยละ 39.86 
 งบกำรเงินรวม มีสินทรัพยร์วม  ปี  2561  และ 2560  เท่ำกับ 2,886.72 ลำ้นบำท  และ 1,871.88 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  ปี 2561 สินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวียน ร้อยละ 63.13  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ร้อยละ 
36.87 ของสินทรัพยร์วม  ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 30.36 
 โดยภำพรวมในงบกำรเงินเฉพำะบริษทั และงบกำรเงินรวม รำยกำรสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนมีรำยละเอียดดงัน้ี   

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  ปี 2561  และ 2560  เท่ำกบั 167.86  ลำ้นบำท และ 173.56  ลำ้น
บำท  ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 10.30  และร้อยละ 12.18 ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบั ปี 2561ลดลงจำกปี 2560 
เท่ำกบั 5.70 ลำ้นบำท  

งบกำรเงินรวม  ปี 2561 และ 2560 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  เท่ำกบั 1,286.86 ลำ้นบำท และ  309.69 ลำ้น
บำท  คิดเป็นร้อยละ 41.05  และร้อยละ 16.26  ของสินทรัพยร์วม ตำมล ำดบัเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 977.17  ลำ้นบำท   
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน   จ ำนวนส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ ลดลง เน่ืองจำกมีกำร
บริหำรหำรจดักำรกำรติดตำมลูกหน้ีดีข้ึน เครดิตเทอมกำรรับช ำระหน้ี ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 30 - 60 วนั   

งบกำรเงินรวม ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน   เพ่ิมข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน  จ ำนวนลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีอ่ืน  ส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินงำน ท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง   
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Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Within credit term 118.52       68.71%    128.47       75.03%    124.46       75.03%    

Overdue 1 month to 3 month 51.42         29.81%    42.76         24.97%    41.10         24.97%    

Overdue over 3 month 2.55            1.48%      -             -            0.42            -            

Total 172.49       100.00%  171.23       100.00%  165.98       100.00%  

Retention receivables to agreement -             -            -             -            -             -            

Total 172.49       100.00%  171.23       100.00%  165.98       100.00%  

Less Allowance doubtful accounts -             -            -             -            -             -            

Unbilled construction revenues -             -            -             -            -             -            

Net 172.49       100.00% 171.23       100.00% 165.98       100.00% 

Separate financial statement

2016 2017 2018

Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Within credit term 172.45       74.30%    144.76       49.36%    160.56       49.36%    

Overdue 1 month to 3 month 51.42         22.15%    101.22       34.51%    47.31         34.51%    

Overdue over 3 month 2.55            1.10%      -             -            0.42            -            

Total 226.42       97.55%    245.98       83.87%    208.29       83.87%    

Retention receivables to agreement -             -            16.71         5.70%      64.06         5.70%      

Total 226.42       97.55%    262.69       89.57%    272.35       89.57%    

Less Allowance doubtful accounts -             -            -             -            -             -            

Unbilled construction revenues 5.69            2.45%      30.58         10.43%    830.75       75.31%    

Net 232.11       100.00% 293.27       100.00% 1,103.10    100.00% 

Consolidated financial statement

2016 2017 2018

Trade receivables at the end of the year are classified by aging as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 118.52 68.71%    128.47 75.03%    124.46 75.03%    
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน 51.42    29.81%    42.76    24.97%    41.10    24.97%    
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 2.55      1.48%      -        -            0.42      -            

รวม 172.49 100.00% 171.23 100.00% 165.98 100.00% 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา -        -            -        -            -        -            
รวม 172.49 100.00% 171.23 100.00% 165.98 100.00% 
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -        -            -        -            -        -            
มลูคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ -        -            -        -            -        -            

สุทธิ 172.49 100.00% 171.23 100.00% 165.98 100.00% 

งบการเงินเฉพาะบริษทั
2559 2560 2561

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 172.45 74.30%    144.76 49.36%    160.56     49.36%    
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 1-3 เดือน 51.42    22.15%    101.22 34.51%    47.31       34.51%    
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 2.55      1.10%      -        -            0.42         -            

รวม 226.42 97.55%    245.98 83.87%    208.29     83.87%    
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา -        -            16.71    5.70%      64.06       5.70%      
รวม 226.42 97.55%    262.69 89.57%    272.35     89.57%    
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -        -            -        -            -           -            
มลูคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไมไ่ดเ้รียกเกบ็ 5.69      2.45%      30.58    10.43%    830.75     75.31%    

สุทธิ 232.11 100.00% 293.27 100.00% 1,103.10 100.00% 

งบการเงินรวม
256125602559

ลูกหน้ีกำรคำ้   แบ่งตำมอำยหุน้ีได ้ ดงัน้ี   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ ณ ส้ินปี 2561 และ 2560  ร้อยละ 70  และร้อยละ 74 ตำมล ำดบั  
ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ ณ ส้ินปี 2561 และ 2560  ร้อยละ 30  และร้อยละ 26 ตำมล ำดบั 

งบกำรเงินรวม มีลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ ณ ส้ินปี 2561 และ 2560  ร้อยละ 95  และร้อยละ 84 ตำมล ำดบั  ลูกหน้ี
กำรคำ้ต่ำงประเทศ ณ ส้ินปี 2561 และ 2560  ร้อยละ 5  และร้อยละ 16 ตำมล ำดบั 

นโยบำยกำรใหเ้ครดิตเทอมแก่ลูกคำ้อยูร่ะหวำ่ง 30 - 60 วนั โดยส่วนใหญ่เท่ำกบั 30 วนั หำกพิจำรณำจำกอำยุ
ลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทั ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 จะเห็นไดว้ำ่ลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  
และลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเกินก ำหนดช ำระ 1-3 เดือน ซ่ึงลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเกินก ำหนดช ำระ 1-3  เดือน ส่วนใหญ่เกิดจำกรอบ
ระยะเวลำกำรเรียกเก็บเงินของบริษัทแตกต่ำงจำกรอบระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระค่ำสินค้ำของลูกคำ้  จึงส่งผลท ำให้
ระยะเวลำในกำรเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทัเกินกวำ่ระยะเวลำเครดิตเทอมท่ีบริษทัใหก้บัลูกคำ้  
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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%   

Separate financial statement

2016 2017 2018

Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Finished  goods 52.96        60.30%      22.38        22.83%      25.19        25.60%      

Work in process 20.31        23.12%      42.53        43.39%      39.56        40.20%      

Raw materials 34.34        39.10%      49.67        50.68%      35.61        36.19%      

Goods in transit 0.10          0.11%        0.22          0.23%        2.37          2.40%        

Construction in progress -           -             4.33          4.42%        -           -             

Total 107.71      122.63%    119.13      121.55%    102.73      104.39%    

Allowance for diminution in value of inventories (19.88)      (22.63%)    (21.12)      (21.55%)    (4.32)        (4.39%)      

Net 87.83        100.00%   98.01        100.00%   98.41        100.00%   

2016 2017 2018

Consolidated financial statement

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินคา้ส าเร็จรูป 20.32       25.22%   22.37       25.45%   18.32       22.11%   
งานระหวา่งท า 31.24       38.77%   39.68       45.14%   35.33       42.64%   
วตัถุดิบ 47.99       59.56%   45.86       52.17%   30.19       36.44%   
สินคา้ระหวา่งทาง 0.10         0.12%     0.22         0.25%     2.37         2.86%     
รวม 99.65       123.67% 108.13     123.01% 86.21       104.06% 
หกั คา่เผ่ือการลดมูลคา่ (19.07)     (23.67%)  (20.23)     (23.01%)  (3.36)       (4.06%)    
     รวม 80.58       100.00% 87.90       100.00% 82.85       100.00% 

งบการเงินเฉพาะบริษทั
256125602559

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินคา้ส าเร็จรูป 52.96       60.30%   22.38       22.83%   25.19       25.60%   
งานระหวา่งท า 20.31       23.12%   42.53       43.39%   39.56       40.20%   
วตัถุดิบ 34.34       39.10%   49.67       50.68%   35.61       36.19%   
สินคา้ระหวา่งทาง 0.10         0.11%     0.22         0.23%     2.37         2.40%     
งานระหวา่งก่อสร้าง -          -          4.33         4.42%     -          -          
รวม 107.71     122.63% 119.13     121.55% 102.73     104.39% 
หกั คา่เผ่ือการลดมูลคา่ (19.88)     (22.63%)  (21.12)     (21.55%)  (4.32)       (4.39%)    
     รวม 87.83       100.00% 98.01       100.00% 98.41       100.00% 

2559 2560 2561
งบการเงินรวม

ระยะเวลำในกำรเก็บหน้ีเฉล่ีย ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ในปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 62 วนั และ 64 วนั  
ตำมล ำดบั และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560  เท่ำกบั 103 วนั และ เท่ำกบั  75 วนั ตำมล ำดบั  

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

สินค้าคงเหลือ 
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั สินคำ้คงเหลือ ปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 82.85 ลำ้นบำท และ 87.90 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั 

งบกำรเงินรวม สินคำ้คงเหลือ  ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 98.41 ลำ้นบำท และ 98.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคำ้คงเหลือส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ของสินคำ้คงเหลือรวม เป็นวตัถุดิบและงำนระหวำ่งผลิต เน่ืองจำก
บริษทัจะผลิตสินคำ้ตำมค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้เป็นหลกั โดยลูกคำ้ส่วนใหญ่จะแจง้มำยงับริษทัถึงแผนกำรสั่งซ้ือสินคำ้ในแต่ละ
ช่วงเวลำของปี ท ำให้บริษทัสำมำรถวำงแผนกำรผลิตไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็นผลท ำให้บริษทัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้ง
ผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปจ ำนวนมำกเพ่ือรองรับค ำสัง่ซ้ือ  
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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 non-

moving between 6-12 months raw materials , and in the rate of 20-80% between 1-5 years and in the rate of 100% 

from 5 years and over. 

Other current assets 

 In the consolidated and APCS’s financial statements, other current assets as of 2017 were Bt10 million, the 

amount of which was a savings deposit with a guarantee obligation at a financial institution with an objective of 

guaranteeing a Letter of Guarantee for the subsidiary’s tender in a construction project. That guarantee would be due 

in March 2018. 

Investment in subsidiaries 

 Investment in subsidiaries as follows (please see the details of the subsidiaries in Part 1, Item of Business Operation).  

Name of company Paid-up capital 
Investment portion (%) Cost method  (Unit : Million Baht) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Asia Precision A.T. Co., Ltd.1) 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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 เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนของบริษทัจะถูกน ำไปเป็นช้ินส่วนประกอบในธุรกิจยำนยนต์ คอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็  ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจท่ีเทคโนโลยกีำรผลิตมีกำรเปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว จึงท ำให้
ผลิตภณัฑข์องบริษทัสำมำรถจ ำหน่ำยไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองไม่ลำ้สมยัในช่วงเวลำอนัสั้น    
 บริษทัมีกำรตั้งค่ำเผื่อสินคำ้เคล่ือนไหวชำ้ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดในช่วงท่ีผลิตภณัฑเ์ดิมของลูกคำ้ก ำลงัเปล่ียนแปลง
ไปสู่รูปแบบใหม่ ส่งผลท ำใหมี้ช้ินส่วนคงเหลือท่ียงัจ ำหน่ำยไม่หมดตกคำ้งอยู ่ซ่ึงโดยปกติจะมีจ ำนวนไม่มำกเน่ืองจำก
ลูกค้ำจะแจ้งให้บริษัททรำบล่วงหน้ำ ประกอบกับสินค้ำคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของวตัถุดิบและ            
งำนระหวำ่งผลิต ไดแ้ก่ เหล็กและอลูมิเนียม ซ่ึงบริษทัสำมำรถเก็บรักษำและน ำไปประยกุตใ์ชก้บังำนช้ินส่วนอ่ืนได ้จึง
ท ำใหบ้ริษทัมีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ เพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัสินคำ้คงเหลือรวม โดย ปี 2561 ตำมงบกำรเงินเฉพำะ      ค่ำเผื่อ
กำรลดมูลค่ำ เป็นวตัถุดิบ จ ำนวน 0.94 ลำ้นบำท  สินคำ้ส ำเร็จรูป จ ำนวน 1.02 ลำ้นบำท และงำนระหว่ำงผลิต จ ำนวน 
1.40 ลำ้นบำท  ตำมงบกำรเงินรวม ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ เป็นวตัถุดิบ จ ำนวน 1.82 ลำ้นบำท  สินคำ้ส ำเร็จรูป จ ำนวน 1.02 
ลำ้นบำท และงำนระหวำ่งผลิต จ ำนวน 1.48 ลำ้นบำท  
 บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ ส ำหรับสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีไม่เคล่ือนไหวเกิน 1 ปีในอตัรำร้อยละ 100 และ
วตัถุดิบท่ีไม่เคล่ือนไหวระหว่ำง 6-12 เดือนในอตัรำร้อยละ 10  และระหวำ่ง 1-5 ปี ในอตัรำร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี   
ข้ึนไปในอตัรำร้อยละ 100 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั และงบกำรเงินรวม  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ ส้ินปี 2560 เท่ำกบั 10 ลำ้นบำท ทั้งจ ำนวน
เป็นเงินฝำกออมทรัพยข์องบริษทัท่ีติดภำระค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือค ้ำประกนักำร
ออกหนงัสือค ้ำประกนักำรประกวดรำคำงำนโครงกำรก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะครบก ำหนดในเดือนมีนำคม 2561 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 รำยละเอียดดงัน้ี   (รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดูในส่วนท่ี 1 หวัขอ้ กำรประกอบธุรกิจ)   

ช่ือบริษัท 
ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วิธีราคาทุน  
(ล้านบาท) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 1) 150.00 100.00 100.00 100.00 40.00 150.00 150.00 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 320.00 500.00 
          รวม     140.00 470.00 650.00 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน    - - - 
          สุทธิ     140.00 470.00 650.00 

1)เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั เป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ำกดั 
 

ในระหวำ่งปี 2561  บริษทัยอ่ย ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน โดยเอพีเอที  ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 40 ลำ้นบำท เป็น 
150 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคก์ำรเพ่ิมทุน เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีไดรั้บโอนมำจำกบริษทั  
และเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต   และเอทู ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 320 ลำ้นบำท เป็น 500 ลำ้นบำท  โดยมี
วตัถุประสงคก์ำรเพ่ิมทุน เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรรับงำน  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 159.57  

Increase from investment in subsidiary company (5.66)  

Balance as at December 31, 2017 153.91  

Amortized during the year (5.67)  

Amortized during the year  148.24  

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

หนำ้ 138 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 454.46 ลำ้นบำท และ 537.44 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั  และงบกำรเงินรวม  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ  ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 876.32 ลำ้นบำท และ  
961.27ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   
 ในปี 2561 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีกำรลงทุนซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจักร  และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงำน งำนระหวำ่งติดตั้ง มูลค่ำกำรซ้ือทรัพยสิ์น เท่ำกบั 22.37 ลำ้นบำท  และตำมงบกำรเงินรวม มีกำร
ลงทุนซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และทรัพยสิ์นระหวำ่งติดตั้งและทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง รวมมูลค่ำกำร
ซ้ือ จ ำนวนจ ำนวน 31.03 ลำ้นบำท  โดยกำรซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้งักล่ำว ส่วนใหญ่เป็นกำรซ้ือเพ่ือ
ทดแทนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงำนเดิมท่ีมีสภำพกำรใชง้ำนท่ีเส่ือมลง  และงำนระหวำ่งติดตั้งเป็น
กำรโอนทรัพยสิ์นระหวำ่งติดตั้งเป็นเคร่ืองจกัรอตัโนมติั (Robot) และงำนระหวำ่งก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ย 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2561 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เท่ำกบั 102.32 ลำ้นบำท และ งบกำรเงินรวม 111.61 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 

สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 
 งบกำรเงินรวม ณ ส้ินปี 2561 สิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบ ปี 2561 และปี 2560  เท่ำกบั 148.24 ลำ้นบำท และ 
153.91ลำ้นบำท โดยสิทธิจำกสญัญำขำยน ้ ำดิบเกิดจำกเอทู ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเขำ้ไปลงทุนในซีเค ในสัดส่วนกำร
ถือหุน้ร้อยละ 53.33 ซีเคจึงมีฐำนะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

เพื่อกำรบนัทึกบญัชีเก่ียวกบักำรลงทุนในซีเคตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ผูบ้ริหำรไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินรำคำอิสระ
เพ่ือท ำกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำแต่ละประเภท  

โดยมีมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ถือตำมรำยงำนกำรประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระ โดยใช้
วธีิรำคำตลำดหรือตน้ทุนเปล่ียนแทน  และมูลค่ำของสิทธิจำกสญัญำขำยน ้ ำดิบถือตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึง
ประเมินมูลค่ำของโครงกำรตำมวธีิรำยได ้โดยใชส้มมติฐำนจำกจ ำนวนปริมำณน ้ ำขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวต้ำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำ
ดิบ ตำมระยะเวลำท่ีเหลือของสญัญำขำยน ้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หกัมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจำกสญัญำขำยน ้ ำดิบ เร่ิมนบัจำกระยะเวลำ
ท่ีบริษทั มีอ ำนำจควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลำตำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน  โดย
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวธีิเสน้ตรง รำยละเอียดดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 159.57 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (5.66) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 153.91 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (5.67) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 148.24 
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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 

 Rate interest 

(%) 

Separate  

Financial Statement 

Consolidate 

Financial Statement 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Bank overdrafts - MOR MOR 7.82 - - 12.82  4.97  4.94 

Promise Note - 3.80 - - 15.00 - - 15.00 - 

รวม    7.82 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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สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 0.95 ลำ้นบำท และ 1.06      
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จ ำนวนส่วนใหญ่เป็นเงินประกนัค่ำเช่ำ และเงินประกนัทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
  และงบกำรเงินรวม  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 39.35 ลำ้นบำท และ  18.68      
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จ ำนวนส่วนใหญ่เป็นของบริษทัยอ่ย  ประกอบดว้ย 

1. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้เช่น เงินฝำกออมทรัพย ์ และเงินฝำกประจ ำ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
เป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้ำประกนัไฟฟ้ำ ค ้ำประกนัวงเงินสถำบนักำรเงิน  จ ำนวน 18.18 ลำ้นบำท 

2. กำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้ จ ำนวน 14.20  ลำ้นบำท ซ่ึงมีอำยสุญัญำก่อสร้ำงมำกกวำ่หน่ึงปี 
3.  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินประกนัค่ำเช่ำส ำนกังำน เงินประกนัอ่ืน ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

หนีสิ้น 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 215.12 ลำ้นบำท  และ 140.61 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 12.38  และหน้ีสินไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.81
 งบกำรเงินรวม ณ ส้ินปี 2561 และ 2560  เท่ำกับ 1,185.32 ล้ำนบำท และ 401.25 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ               
โดยในปี 2561 แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 36.75  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน คิดเป็นร้อยละ 4.32  
 หน้ีสินรวมตำมงบกำรเงินเฉพำะบริษทั และงบกำรเงินรวม  สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
เงินเบิกเกินบญัชี - MOR MOR 7.82 - - 12.82   4.97    4.94 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน - 3.80 - - 15.00 - - 15.00 - 

รวม    7.82 15.00 - 12.82 19.97 4.94 

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงิน  ปี 2561ไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืสถำบนักำรเงิน และ 2560 จ ำนวน 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  และงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560  เท่ำกบั 4.94 ลำ้น
บำท และ 19.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ูย้มืมำเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องในกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำอนัสั้น 

 

 

 

 

 

 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 140 

Million 

Baht
%

Million 

Baht
%

Million 

Baht
%

Million 

Baht
%

Million 

Baht
%

Million 

Baht
%

Trade payable – Relate parties 86.19      70.90%  93.77      80.43%  70.18      36.35%  100.11   75.84%  119.17   69.11%  767.08   79.68%  

Trade payable – Other parties 14.97      12.31%  -          -          14.30      7.41%    -          -          -          -          -          -          

Retention payables -          -          -          -          -          -          -          -          11.06      6.41%    61.02      6.34%    

Advance Payment -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          7.12        0.74%    

Assets payable-Other parties 0.54        0.44%    0.44        0.38%    0.40        0.21%    3.58        2.71%    0.44        0.26%    0.40        0.04%    

Unearned revenue from construction -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          13.25      1.38%    

Cash advance received of contract -          -          -          -          -          -          -          -          8.47        4.91%    75.47      7.84%    

Other current payable

Other payable – Relate parties -          -          -          -          80.00      41.43%  -          -          -          -          -          -          

Other payable – Other parties 5.31        4.37%    4.32        3.71%    3.24        1.68%    7.46        5.65%    5.47        3.17%    4.96        0.52%    

Withholding Tax payables 0.62        0.51%    1.06        0.91%    0.61        0.32%    0.68        0.52%    1.12        0.65%    0.67        0.07%    

Revenue department payables 0.92        0.76%    1.41        1.21%    1.96        1.02%    1.42        1.08%    3.24        1.88%    3.96        0.41%    

Undue output tax -          -          -          -          -          -          3.53        2.67%    4.89        2.84%    2.24        0.23%    

Short-term employee benefits 11.27      9.27%    14.41      12.36%  18.80      9.74%    13.02      9.86%    16.94      9.82%    22.12      2.30%    

Accrued expenses 0.91        0.75%    0.34        0.29%    2.78        1.44%    1.37        1.04%    0.82        0.48%    3.57        0.37%    

Other 0.84        0.69%    0.83        0.71%    0.81        0.42%    0.84        0.63%    0.82        0.47%    0.82        0.08%    

121.57 100% 116.58 100% 193.08 100% 132.01   100% 172.44 100% 962.68 100%

As follows

Separate Financial Statement Consolidated Financial Statement

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Trade and other payable - third parties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 86.19      70.90%  93.77      80.43%  70.18      36.35%  100.11   75.84%  119.17   69.11%  767.08   79.68%  
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14.97      12.31%  -          -          14.30      7.41%    -          -          -          -          -          -          
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -          -          -          -          -          -          -          -          11.06      6.41%    61.02      6.34%    
เช็คจ่ายล่วงหน้า -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          7.12        0.74%    
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย-์กิจการอ่ืน 0.54        0.44%    0.44        0.38%    0.40        0.21%    3.58        2.71%    0.44        0.26%    0.40        0.04%    
รายไดรั้บล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          13.25      1.38%    
เงินสดรับล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้าง -          -          -          -          -          -          -          -          8.47        4.91%    75.47      7.84%    
เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน

เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -          -          -          80.00      41.43%  -          -          -          -          -          -          
เจา้หน้ีอ่ืน 5.31        4.37%    4.32        3.71%    3.24        1.68%    7.46        5.65%    5.47        3.17%    4.96        0.52%    
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 0.62        0.51%    1.06        0.91%    0.61        0.32%    0.68        0.52%    1.12        0.65%    0.67        0.07%    
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 0.92        0.76%    1.41        1.21%    1.96        1.02%    1.42        1.08%    3.24        1.88%    3.96        0.41%    
ภาษีขายยงัไมถึ่งก าหนด -          -          -          -          -          -          3.53        2.67%    4.89        2.84%    2.24        0.23%    
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นคา้งจ่าย 11.27      9.27%    14.41      12.36%  18.80      9.74%    13.02      9.86%    16.94      9.82%    22.12      2.30%    
คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 0.91        0.75%    0.34        0.29%    2.78        1.44%    1.37        1.04%    0.82        0.48%    3.57        0.37%    
อ่ืน 0.84        0.69%    0.83        0.71%    0.81        0.42%    0.84        0.63%    0.82        0.47%    0.82        0.08%    

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 121.57 100% 116.58 100% 193.08 100% 132.01   100% 172.44 100% 962.68 100%

งบการเงินรวม
2559 2560 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559 2560 2561ประกอบด้วย

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน ปี 2561 และ 2560 จ ำนวน 70.18 ลำ้นบำท และ 93.77 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 23.59  ลำ้นบำท   งบกำรเงินรวม เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน ปี 2561 และ 2560 จ ำนวน 
767.08 ลำ้นบำท และ 119.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  จ ำนวน 647.91 ลำ้นบำท สอดคลอ้งกบัยอดรำยได้
ของกลุ่มบริษทัท่ีเติบโตข้ึน โดยเฉพำะบริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจก่อสร้ำง ซ่ึงไดรั้บงำนใหบ้ริกำรก่อสร้ำงกบัลูกคำ้เพ่ิมข้ึน 
ท ำให้มียอดเจ้ำหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกับงำนก่อสร้ำง เจ้ำหน้ีเงินประกนัผลงำน และเงินสดรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง 
เพ่ิมข้ึนทั้งจ ำนวน (เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน มีก ำหนดระยะเวลำประกนัตำมสญัญำไม่เกินหน่ึงปี)  

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เจำ้หน้ีกำรคำ้ ส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีค่ำวตัถุดิบ เช่น เหลก็ อลูมิเนียม  และค่ำชุบช้ินงำน เป็น
ตน้ ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือ (Credit Term) ประมำณ 30-90 วนั  
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ปี 2561 และ  2560  มีระยะเวลำช ำระหน้ีเฉล่ียเท่ำกบั  43 วนั และ 45 วนั  ตำมล ำดบั และ
ตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ  2560  มีระยะเวลำช ำระหน้ีเฉล่ียเท่ำกบั 94 วนั และ 44 วนั ซ่ึงยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลำ
กำรใหสิ้นเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 
ตำมงบกำรเงินรวม เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 

เท่ำกบั 71.32 ลำ้นบำท และ 72.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งจ ำนวนเป็นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะ
สั้นกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย และมีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนัในอตัรำร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืน
เม่ือทวงถำม โดยมีวตัถุประสงคก์ำรกูย้มืเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นส่วนท่ี 2 ขอ้ 
12 รำยกำรระหวำ่งกนั หวัขอ้ 12.2 ลกัษณะรำยกำรระหวำ่งกนั ขอ้ 6 และ 7) 
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

Balance at beginning 179.99      -            -            179.99      88.17        87.13        

Additional Borrow during the year -            -            -            -            -            -            

Borrow from investment in subsidiaries
1)

-            -            -            105.28      -            -            

Finance lease liabilities
1)

-            -            -            0.57          -            -            

Finance lease liabilities during the year -            -            -            -            1.87          1.78          

Less  Repayment during the year (179.99)    -            -            (197.67)    (2.91)         (8.10)         

Total -            -            -            88.17        87.13        80.81        

Less Current portion of long-term liabilities -            -            -            -            -            -            

Long-term -            -            -            (87.60)      (8.10)         (8.10)         

Finance lease liabilities -            -            -            (0.26)         (0.37)         (1.12)         

Total Current portion of long-term loans -            -            -            (87.86)      (8.47)         (9.22)         

Balance at year end -            -            -            0.31          78.66        71.59        

Separate financial statement Consolidated financial statement

  Movement for the year        (Unit : Million Baht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 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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2559 2560 2561 2559 2560 2561

เงินกูย้มืระยะยาว ตน้ปี 179.99   -          -          179.99   88.17      87.13      

บวก กูเ้พ่ิม -          -          -          -          -          -          

เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากการลงทนุของบริษทัยอ่ย1) -          -          -          105.28   -          -          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน1) -          -          -          0.57        -          -          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมระหวา่งงวด -          -          -          -          1.87        1.78        

หัก จ่ายช าระหน้ี (179.99)  -          -          (197.67)  (2.91)      (8.10)      

รวม -          -          -          88.17      87.13      80.81      

หัก ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาว -          -          -          (87.60)    (8.10)      (8.10)      

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -          -          -          (0.26)      (0.37)      (1.12)      

รวมส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี -          -          -          (87.86)    (8.47)      (9.22)      

เงินกูย้มืระยะยาว ปลายปี -          -          -          0.31        78.66      71.59      

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริษทั

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
  รำยกำรเคล่ือนไหวเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับปี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท  เงินกู้ยืมระยะยำวทั้ งจ ำนวน เป็นเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มื เพ่ือจ่ำยช ำระหน้ีเจำ้หน้ีค่ำเคร่ืองจกัร ในช่วงปี 2554 – 2555 ซ่ึงเป็นช่วงขยำยกิจกำร  และในปี 
2556 บริษทัไดกู้เ้งินยมืเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน อีกจ ำนวน 30 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคก์ำรกูม้ำเพ่ือปรับปรุง
อำคำรโรงงำน และบริษทัไดท้ยอยจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ตำมสญัญำตั้งแต่ปี 2554 และในระหวำ่งปี 2559 เน่ืองจำกบริษทัมี
สภำพคล่องเหลือจำกกำรด ำเนินงำนค่อนขำ้งมำก  จึงไดจ่้ำยช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนก่อนก ำหนด ท ำให้ปลำยปี 2559 
บริษทัไม่มีภำระหน้ีสินเงินกูย้ืมระยะยำว  ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัไม่มีภำระหน้ีใดเพ่ิมเติม  ทั้งน้ีตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัมี
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน บริษทัไม่เคยผิดนดัช ำระหน้ีกบัสถำบนักำรเงิน  และด ำรงรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำธนำคำร 

งบกำรเงินรวม ส ำหรับ ปี 2559  เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกเอทูเขำ้ไปลงทุนในซีเคซ่ึงด ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ในสดัส่วนร้อยละ 53.33 ท ำให้ซีเคมีฐำนะกลำยเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  โดยซีเคกูย้ืมเงินจำก
สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง  มีวตัถุประสงค์กำรกูย้ืมเพ่ือลงทุนในกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งน ้ ำของบ่อเก็บน ้ ำ และสร้ำง
อำคำรโรงสูบน ้ ำ   ในระหวำ่งปี  2559 ซีเคไดข้อปรับโครงสร้ำงหน้ีกบัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว โดยซีเคจะจ่ำยช ำระคืน
เงินตน้ให้แก่สถำบนักำรเงินเป็นระยะเวลำ 8 ปี  ท ำให้เงินกูย้ืมระยะยำว ปี 2559 ถูกจดัประเภทไวใ้นส่วนของหน้ีสิน
ระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   ต่อในระหวำ่งปี 2560 สถำบนักำรเงินไดอ้นุมติัแผนปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมท่ี
ซีเคไดแ้จง้ไวต้่อธนำคำร โดยซีเคจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ีเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนธนัวำคม 2567 อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้เอทู ค  ้ำประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนั (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น
ส่วนท่ี 2 ขอ้ 12 รำยกำรระหวำ่งกนั หวัขอ้ 12.2 ลกัษณะรำยกำรระหวำ่งกนั ขอ้ 2) ตำมงบกำรเงินรวม เงินกูย้มืระยะยำวท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีจึงลดลง  
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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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โดยภำยใตส้ญัญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว ซีเคจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขำ้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน หรือจดัตั้งนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือด ำเนินงำนแทน หรือ

ร่วมกับนิติบุคคลอ่ืนดว้ยประกำรใดๆ ก็ตำม เวน้แต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นหนังสือจำก
ธนำคำรก่อน 

2. ไม่จ่ำยเงินปันผลไม่วำ่เฉพำะกำลหรือประจ ำปี หรือแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่
ผูถื้อหุ้นไม่วำ่รำยใดรำยหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่วำ่จะจ่ำยทำงใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บควำม
ยนิยอมล่วงหนำ้เป็นหนงัสือจำกธนำคำรก่อน  

 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของงบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ปี 2561 และ 2560  เท่ำกบั 0.15 เท่ำ และ 
0.11 เท่ำ  ตำมล ำดบั โดยเพิ่มข้ึนจำกปี 2560  เน่ืองจำกในปี 2560 บริษทัไดจ่้ำยช ำระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินทั้งจ ำนวนก่อนครบสัญญำ และไม่ไดก่้อภำระหน้ีสินระยะยำวอ่ืน และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561  และ 2560 
เท่ำกบั 0.70 เท่ำ และ 0.27 เท่ำ เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับญัชี 
ปี 2561 และ ปี 2560 งบกำรเงินรวม  เท่ำกบั 37.05 ลำ้นบำท และ 38.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จ ำนวนส่วนใหญ่

มำจำกกำรส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัท่ีลงทุนในซีเค (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน) 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ปี 2561 และ ปี 2560 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั เท่ำกับ 13.20 ลำ้นบำท และ 9.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และ          

งบกำรเงินรวม เท่ำกบั 15.78 ลำ้นบำท และ 10.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ส่วนของผูถื้อหุ้น ปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 1,415.72 ลำ้นบำท  และ 1,282.30  ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 133.42 ลำ้นบำท  โดยเพิ่มข้ึนจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีปรับตวัดีข้ึน  

งบกำรเงินรวม ส่วนของผูถื้อหุ้น ปี  2561 และ 2560 เท่ำกับ 1,538.74  ล้ำนบำท และ  1,320.70  ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 218.04 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกผลประกอบกำรรวมของกลุ่มบริษทัท่ีดีข้ึน  

รายละเอยีดการเพิม่ทุน 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2558 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ ำนวน 329.99 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้น

สำมญัจ ำนวน 329.99 ลำ้นหุน้ ซ่ึงเป็นไปตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2558 ท ำให้
บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 660 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 660 ลำ้นหุน้ 

ส ารองตามกฎหมาย 
บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ

ประจ ำปีจนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

Profit from operations before Tax(expense) 43.13        102.48      149.15      31.90        152.09      257.54      

Total Adjustmented to reconcile profit (loss) 105.44      114.96      190.13      105.44      109.38      (62.92)      

Change of operating assets and liabilities (7.37)        (0.79)        (4.11)        (17.52)      (26.71)      (25.35)      

Net cash flow provided by (used in) operating activities 141.20      216.65      335.17      119.82      234.76      169.27      

Net cash flow provided by (used in) investing activities (75.58)      (202.22)    (188.29)    (18.70)      (51.02)      (22.71)      

Net cash flow provided by (used in) financing activities (172.17)    7.18          (15.00)      (206.45)    (5.54)        (29.39)      

Net Increase(decrease) in cash and cash equivalents (106.55)    21.61        131.88      (105.33)    178.20      117.17      

Cash and Cash equivalents at beginning of year 227.77      121.22      142.83      246.98      141.73      319.93      

Cash and cash equivalents of the subsidiary at the acquisition date -           -           -           0.08          -           -           

Cash and cash equivalents at ending of period 121.22      142.83      274.71      141.73      319.93      437.10      

Consolidated financial statement
(Unit : Million Baht)

Separate financial statement

Detail of Dividend in 2015 - 2018 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

 

 

 

 

Opreating  

for year 
Approval by 

Total Share 

(Million share) 

Par value 

(Baht per share) 

Dividend Paid 

(Million Baht) 

Dividend Paid per share 

(per share) 
Paid date 

2016 AGM of 2017 

On 22 April 2017 

660 1.00 - - - 

2017 AGM of 2018 

On 22 April 2018 

660 1.00 - - - 

2018 Board of Directors  

Meeting No.1/2019 

On 25 February 2019 

660 1.00 - - - 
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2559 2560 2561 2559 2560 2561

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ 43.13      102.48    149.15    31.90      152.09    257.54    

รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทนุ) 105.44    114.96    190.13    105.44    109.38    (62.92)    

รำยกำรอ่ืนๆ จำกกำรด ำเนินงำน (7.37)      (0.79)      (4.11)      (17.52)    (26.71)    (25.35)    

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 141.20    216.65    335.17    119.82    234.76    169.27    

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (75.58)    (202.22)  (188.29)  (18.70)    (51.02)    (22.71)    

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (172.17)  7.18        (15.00)    (206.45)  (5.54)      (29.39)    

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ (106.55)  21.61      131.88    (105.33)  178.20    117.17    

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 227.77    121.22    142.83    246.98    141.73    319.93    

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดของบริษทัย่อย ณ วนัซ้ือ -         -         -         0.08        -         -         

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี 121.22    142.83    274.71    141.73    319.93    437.10    

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงนิเเฉพาะบริษทั งบการเงนิรวม

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลในปี 2559 – 2561  สรุปดงันี ้

 ทั้งน้ีผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 – 2561 บริษทัไม่ไดจ่้ำยเงินปันผลเน่ืองจำก บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นก ำไร แต่
บริษทัยงัมีควำมตอ้งกำรใชเ้งินทุนหมุนเวยีน จึงท ำใหบ้ริษทังดจ่ำยเงินปันผล 

สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ในปี 2561 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกบั 335.17 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถรักษำยอดค ำสัง่ซ้ือของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง บริหำรจดักำรลูกหน้ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  ไม่มี
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  กำรจ่ำยช ำระเงินใหก้บัเจำ้หน้ีกำรคำ้ สำมำรถขอเครดิตเทอมไดอ้ยำ่งเหมำะสม ประกอบกบัในปี 
2561 บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ำยลดนอ้ยลงจึงท ำใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนหมุนเวยีนอยำ่งเพียงพอ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
ประจ ำปี 

อนุมติัโดย 
จ ำนวนหุน้ 
(ลำ้นหุน้) 

มูลค่ำหุน้ 
(บำทต่อหุน้) 

เงินปันผลจ่ำย
(ลำ้นบำท) 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำทต่อหุน้) 

วนัท่ีจ่ำย 
เงินปันผล 

2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2560 
เม่ือวนัที่ 22 เม.ย. 2560 

660 1.00 - - - 

2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2561 
เม่ือวนัที่ 21 เม.ย. 2561 

660 1.00 - - - 

2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั คร้ังท่ี 1/2562 
เม่ือวนัที่ 25 ก.พ. 2562 

660 1.00 - - - 
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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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เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 188.29 ลำ้นบำท  เน่ืองจำกในระหวำ่งปี 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิม
ทุนจดทะเบียน   โดยเอทู ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน  จ ำนวน  180 ลำ้น  และส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์น
ส ำหรับใชท้ดแทนเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีเส่ือมสภำพตำมกำรใชง้ำน และปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภำพดียิง่ข้ึน 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน  จ ำนวน 15 ลำ้นบำท  เน่ืองมำจำกในระหว่ำงปี 2561 บริษทัไดจ่้ำย
ช ำระคืนสญัญำเงินกูย้มืเงินระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 15 ลำ้นบำท  
 ดงันั้นเม่ือพิจำรณำเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 
2561 เป็นบวกเท่ำกบั 274.71 ลำ้นบำท ซ่ึงเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

งบกำรเงินรวม กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกบั 169.27 ลำ้นบำท  ลดลงจำกปี 
2560  เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัย่อยอยู่ในช่วงขยำยกิจกำร ในกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซ่ึงมีกำรเติบโตสูง  จึงจ ำเป็นตอ้งใช้
เงินทุนหมุนเวยีนเป็นจ ำนวนมำก  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีเงินหมุนเวยีนคงเหลือเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 22.71 ลำ้นบำท  เงินสดส่วนใหญ่ใช้ลงทุนซ้ือทรัพยสิ์น  และ
ปรับปรุงทรัพยสิ์น เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำน  โดยบริษทัใชซ้ื้อเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท้ดแทนทรัพยสิ์นเดิมท่ี
เส่ือมสภำพตำมกำรใชง้ำน  และปรับปรุงเคร่ืองจกัรอตัโนมติัใหมี้ศกัยภำพและประสิทธิภำพดียิ่งข้ึน  นอกจำกนั้นบริษทั
ยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำงไดล้งทุนซ้ือทรัพยสิ์นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งกำรขยำย
ธุรกิจ  และบริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ  มีกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณบ่อเก็บน ้ ำและท่อส่งน ้ ำดิบเพ่ือ
รองรับกำรส่งน ้ ำดิบใหลู้กคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน  จ ำนวน 29.39 ลำ้นบำท  โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมสถำบนั
กำรเงิน และเงินกูย้มืกรรมกำร และจ่ำยช ำระหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน   
 ดงันั้นเม่ือพิจำรณำเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกนั บริษทัมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ปี 2561 กลุ่ม
บริษทัมีเงินสดเหลือเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนปกติ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง : 
งบกำรเงินเฉพำะบริษทัในปี 2561 และ 2560 มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 2.60 เท่ำ และ 3.15 เท่ำ ตำมล ำดบั  

และ งบกำรเงินรวมในปี 2561 และ 2560  มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 1.72 เท่ำ และ 2.70 เท่ำ ตำมล ำดบั  จะเห็นไดว้ำ่งบ
กำรเงินเฉพำะบริษทัและงบกำรเงินรวม หำกเปรียบเทียบกบัปี 2560 บริษทัมีสภำพคล่องลดลง  เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัอยู่
ในช่วงขยำยกิจกำร ในกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซ่ึงมีกำรเติบโตสูง ส่งผลให้สภำพคล่องลดลง แต่มีเงินหมุนเวียน
คงเหลือเหมำะสมต่อกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ในปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 41 วนั และ 39 วนั 
ตำมล ำดับ และตำมงบกำรเงินรวม ในปี 2561 และ 2560 เท่ำกับ 48 วนั และ 44 วนั ตำมล ำดับ  โดยภำพรวมแล้ว           
งบกำรเงินเฉพำะบริษทั และงบกำรเงินรวม มีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้ท่ีชำ้ลงจำกปี 2560 เพียงเลก็นอ้ย  
 วงจรเงินสด งบกำรเงินเฉพำะบริษทั ในปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั  60 วนั และ 58 วนั ตำมล ำดบั วงจรกำรหำ
เงินสดมำหมุนเวียนมีระยะเวลำชำ้ลงเล็กน้อย  และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560  เท่ำกบั 57 วนั และ 75 วนั 
ตำมล ำดบั จะเห็นไดว้ำ่งบกำรเงินรวม หำกเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยปี 2561 วงจรกำรหำเงินสดมำหมุนเวียนนั้นสั้นลง  
เน่ืองจำกทั้งยอดลูกหน้ีกำรคำ้และยอดเจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมจ ำนวนมำก ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำงท่ีมีกำร
เติบโตสูง แต่บริษทัไดรั้บเครดิตเทอมจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ียำว จึงส่งผลใหง้บกำรเงินรวมมีวงจรเงินสดหมุนท่ีสั้นลง 
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Currency

(Unit)

Bank overdrafts Million Baht 32.00   - 32.00   32.00   -       32.00   

Trust receipts and letters of credit Million Baht 40.00   1.76     38.24   40.00   1.36     38.64   

Short-term borrowings Million Baht 120.00 15.00   105.00 120.00 -       120.00 

Letter of guarantee Million Baht 16.00   14.25   1.75     6.00     4.41     1.59     

Forward contract (USD) Million USD 1.24     - 1.24     1.24     -       1.24     

Separate financial statement

December 31, 2017 December 31, 2018

Credit 

lines

Credit 

Used

Credit 

remain

Credit 

lines

Credit 

Used

Credit 

remain

Currency

(Unit)

Bank overdrafts Million Baht 37.00   4.97     32.03   37.00   4.94     32.06   

Trust receipts and letters of credit Million Baht 40.00   1.76     38.24   220.00 1.36     218.64 

Short-term borrowings Million Baht 120.00 15.00   105.00 120.00 -       120.00 

Letter of guarantee Million Baht 128.49 121.37 7.12     147.08 70.13   76.95   

Forward contract (USD) Million USD 1.24     - 1.24     1.24     -       1.24     

Consolidated financial statement

December 31, 2017 December 31, 2018

Credit 

lines

Credit 

Used

Credit 

remain

Credit 

lines

Credit 

Used

Credit 

remain

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 
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สกลุเงิน

(หน่วย)

วงเงินเบิกเกินบญัชี ลา้นบาท 32.00   - 32.00   32.00   -       32.00   

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท 40.00   1.76     38.24   40.00   1.36     38.64   

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น ลา้นบาท 120.00 15.00   105.00 120.00 -       120.00 

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั ลา้นบาท 16.00   14.25   1.75     6.00     4.41     1.59     

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 1.24     - 1.24     1.24     -       1.24     

วงเงิน

คงเหลือ

วงเงิน

คงเหลือ

วงเงิน

ทั้งส้ิน

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

สกลุเงิน

(หน่วย)

วงเงินเบิกเกินบญัชี ลา้นบาท 37.00   4.97     32.03   37.00   4.94     32.06   

วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลา้นบาท 40.00   1.76     38.24   220.00 1.36     218.64 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น ลา้นบาท 120.00 15.00   105.00 120.00 -       120.00 

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั ลา้นบาท 128.49 121.37 7.12     147.08 70.13   76.95   

วงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 1.24     - 1.24     1.24     -       1.24     

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

คงเหลือ

วงเงิน

ทั้งส้ิน

วงเงิน

ใชไ้ป

วงเงิน

คงเหลือ

31 ธนัวาคม 256131 ธนัวาคม 2560
งบการเงินรวม

อัตราส่วนท่ีส าคัญอ่ืนๆ : 
  อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียของงบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ปี 2561 และ 2560 จ ำนวน 6,952 เท่ำ 
และ 834.27 เท่ำ ตำมล ำดบั ดีข้ึนจำกปี 2560  เน่ืองจำกปี 2561 บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนดีข้ึน  ประกอบกบับริษทัมีภำระ
หน้ีสินนอ้ย โดยมีหน้ีสินรวม คิดเป็นร้อยละ 13 ของสินทรัพยร์วม โดยหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้ ซ่ึงไม่มีภำระ
ดอกเบ้ีย จึงท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียดีข้ึน และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560  จ ำนวน 38.38 เท่ำและ 
44.44 เท่ำ ตำมล ำดบั  ลดลงจำกปี 2560 เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัยอ่ยอยูใ่นช่วงขยำยกิจกำร ในกลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซ่ึงมี
กำรเติบโตสูง  จึงจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนเป็นจ ำนวนมำก 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของงบกำรเงินเฉพำะบริษทั  ปี 2561 และ 2560  เท่ำกบัร้อยละ 8.74  และ     
ร้อยละ 7.41  ตำมล ำดบั และตำมงบกำรเงินรวม ปี 2561 และ 2560 เท่ำกบัร้อยละ 9.31 และร้อยละ 8.29 ตำมล ำดบั โดย
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจำกปี 2560  เน่ืองจำกในปี 2561  กลุ่มบริษัทมีผลประกอบกำรท่ีดีข้ึน อัน
เน่ืองมำจำกกำรขยำยกิจกำร ในกลุ่มอุตสหกรรมก่อสร้ำง ซ่ึงมีกำรเติบโตสูง และสร้ำงรำยไดใ้ห้กลุ่มบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง 
จึงท ำใหอ้ตัรำผลตอบแทนดีข้ึน     

หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

1. ภาระผูกพนัและวงเงนิสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 
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Guaranteed of long-term loans from the financial institution 

Company 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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 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

บริษทั ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทั1)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จ ำนวน 10 ลำ้นบำท เป็น
หลกัประกันวงเงินหนังสือค ้ ำประกัน จ ำนวน 10 ลำ้นบำท  เพ่ือออกหนังสือค ้ ำประกันในนำม
บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกัด  ส ำหรับกำรประกวดรำคำรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทน
ระหวำ่งกนั 

บริษทั และบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั  (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12)  ร่วมค ้ ำ
ประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 208.37 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือ
ออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดย บริษทัแอ็ดวำนซ์ 
เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 27.05 ลำ้นหุน้ 
ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทั และบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั 
เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 62.20 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั 
กิจกำรร่วมค้ำ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกัด เพ่ือออกหนังสือค ้ ำประกันส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มี
ค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดยบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย 
พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 13.45 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทัยอ่ย ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัยอ่ย ส ำหรับวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 
100.05 ลำ้นบำท ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ร่วมค ้ ำประกนัโดย บริษทั และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เว็บ 
สตูดิโอ จ ำกดั  (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) โดยบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ได้
น ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 25.50 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั1) 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ใหแ้ก่บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ค  ้ ำประกนัเงินเพ่ือค ้ ำประกนักำรรับเงิน
ค่ำจำ้งล่วงหนำ้ตำมสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดใ้ห้หลกัประกนัแก่ บริษทั เอเซีย พรี
ซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นประกนัในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือ
ต่ำงๆ จำกสถำบนักำรเงิน 

1)ทั้งน้ีเพ่ือควำมจ ำเป็นของกำรค ้ ำประกนัดงักล่ำว เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงดำ้นกำรเงิน
ใหก้บับริษทัยอ่ย เพ่ือสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงธุรกิจ สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดต้ำมแผนงำนท่ีวำงไว ้
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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: 

    (Unit : Million Baht) 

  Contractor 

amount  

 Consolidated 

  Contract Amount  Payment  Outstanding 

Construction agreement  31  1,794.53  (824.71)  969.82 

 

Both APCS and all its subsidiaries had no relationship with any contractors. 
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2. ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำสินทรัพยแ์ละ
บริกำรอ่ืนๆ โดยสัญญำมีอำยุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 
 2560  2561  2560  2561 
จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 3.96  3.15  13.83  25.55 
จะครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2.86  2.64  10.69  23.73 
รวม 6.82  5.79  24.52  49.28 

ภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ตำมงบกำรเงินเฉพำะ  จ ำนวนส่วนใหญ่ เป็นสัญญำจำ้งท่ีปรึกษำ
และสัญญำเช่ำซ้ือรถยนต ์  และงบกำรเงินรวม  จ ำนวนส่วนใหญ่ เป็นสัญญำเช่ำซ้ือรถยนต ์ สัญญำเช่ำพ้ืนท่ี 
สญัญำเช่ำบำ้นพกัพนกังำน   ทั้งน้ีเป็นกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจ 

3. ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำวำ่จำ้งก่อสร้ำงท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

    (หน่วย : ลำ้นบำท) 
  จ ำนวนผูรั้บเหมำ 

(รำย) 
 งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมสญัญำ  จ่ำยช ำระ  คงเหลือ 
สญัญำก่อสร้ำง  31  1,794.53  (824.71)  969.82 

 
 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีควำมสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บเหมำ 
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(Unit : Million Baht)

2017 2018

Costs incurred to date 208.36           1,284.84        

Profit (loss) recognized to date 61.29             177.83           

Loss recognized to date -                 (0.05)              

Cost and profit or loss recognized to date 269.65           1,462.62        

Less Progress billings to date (239.08)          (645.13)          

         Unbilled construction revenues (30.57)            (830.75)          

Unearned construction revenues -                 (13.26)            

Costs of construction contracts incurred during the year 197.16           1,276.88        

Loss on construction contract cancellation -                 -                 

Costs of  contracts incurred recognized as expense during the year (192.83)          (1,276.88)       

Costs of  contracts related to activities in the future which recognized as assets 4.33               -                 

Unbilled construction revenues at the beginning of the year 5.70               30.57             

Unearned construction revenues at the beginning of the year -                 -                 

Revenues from contracts recognized as revenues during the year 254.14           1,441.65        

Progress billings during the year (229.27)          (654.72)          

Doubtful accounts recorded during the year -                 -                 

Unearned construction revenues at the ending of year -                 13.25             

Unbilled construction revenues 30.57             830.75           

Consolidated

December 31,

(Unit : Million Baht)

2017 2018

Revenues from contracts recognized as revenues  254.14           1,441.65        

Costs of construction contracts incurred and recognized as expenses (197.16)          (1,276.88)       

Profit recognized during the year 56.98             164.77           

Consolidated
December 31,

SIGNIFICANT  INFORMATION  OF  CONSTRUCTION  CONTRACTS 

    Significant information of construction contracts as at December 31, 2018 and 2017, are as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The number of projects provided to the subsidiary’s construction is as follows:                                                                         (Unit : Million Baht)     

No. Description Project Project Value Recognized as 

revenues during 

the year 16-17 

Recognized as 

revenues during 

the year 18 

Balance 

1 Construction projects completed in 2018 16 525.22 231.55 293.67 - 

2 Projects under construction 14 2,695.95 - 1,156.70 1,539.25 

3 Projects whose contracts have been signed 

but construction  not yet started 

2 25.34 - 0.03 25.31 

 Total  3,246.51 231.55 1,450.40 1,564.56 
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(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2561
ตน้ทนุท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 208.36           1,284.84        
ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 61.29             177.83           
(ขาดทนุ) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั -                 (0.05)              
ตน้ทนุและก าไรหรือขาดทนุท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 269.65           1,462.62        
หกั เงินงวดท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (239.08)          (645.13)          
          มูลคา่งานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ (30.57)            (830.75)          
รายไดรั้บล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง -                 (13.26)            
ตน้ทนุก่อสร้างตามสญัญาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 197.16           1,276.88        
ขาดทนุจากการยกเลิกสญัญาก่อสร้าง -                 -                 
     ตน้ทนุก่อสร้างตามสญัญาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในระหวา่งปี (192.83)          (1,276.88)       
 ตน้ทนุก่อสร้างตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนาคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย์ 4.33               -                 
มูลคา่ของงานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ ณ ตน้ปี 5.70               30.57             
รายไดรั้บล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง ณ ตน้ปี -                 -                 
รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี 254.14           1,441.65        
เงินงวดท่ีเรียกเกบ็แลว้จากลูกคา้ในระหวา่งปี (229.27)          (654.72)          
หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี -                 -                 
รายไดรั้บล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง ณ ส้ินปี -                 13.25             
มูลคา่ของงานท่ีท าเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 30.57             830.75           

งบการเงินรวม
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(หน่วย : ลา้นบาท)

2560 2561
รายไดต้ามสญัญาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายได้ 254.14           1,441.65        

ตน้ทนุตามสญัญาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นคา่ใชจ่้าย (197.16)          (1,276.88)       

ก าไรท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 56.98             164.77           

งบการเงินรวม
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  

ขอ้มูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ีจ ำนวนโครงกำรงำนใหบ้ริกำรก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ย แบ่งเป็น                                                                     (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 รำยละเอียด โครงกำร มูลค่ำโครงกำร รับรู้รำยไดปี้ 59-60 รับรู้รำยไดปี้ 61 คงเหลือภำระ 
1 งำนท่ีด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินแลว้ในปี 2561 16 525.22 231.55 293.67 - 
2 งำนท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำน  14 2,695.95 - 1,156.70 1,539.25 
3 งำนท่ีลงนำมในสญัญำแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมก่อสร้ำง 2 25.34 - 0.03 25.31 
 รวม  3,246.51 231.55 1,450.40 1,564.56 



Asia Precision Public Company Limited  

Page 149 

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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ปัจจยัและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
1.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็นกำรสัง่ซ้ือในประเทศ และสัง่ซ้ือโดยตรงจำก

ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หรือจำกตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็นสกุลเงินบำท  จึงท ำให้บริษทัมีควำมเส่ียงจำก
กำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนค่อนขำ้งน้อย ในปี 2561 บริษทัมีมูลค่ำกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศจ ำนวนเงิน
ประมำณ 40.51 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 8.84 ของมูลค่ำกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบทั้งหมด โดยกำรสั่งซ้ือ
วตัถุดิบจำกต่ำงประเทศประกอบดว้ย มูลค่ำประมำณ 0.09 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (35.52  ลำ้นบำท) และมูลค่ำประมำณ 
0.01 ลำ้นยโูร (4.99 ลำ้นบำท)  

ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยช้ินส่วนใหก้บัลูกคำ้ต่ำงประเทศ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.54 ของมูลค่ำรำยไดจ้ำก
กำรขำยทั้งหมด  บริษทัก ำหนดรำคำขำยสกลุเงินต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.16 ของมูลค่ำรำยไดจ้ำกกำรขำย
ทั้งหมด ท ำให้บริษทัมีควำมเส่ียงในควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนของรำยไดจ้ำกกำรขำยช้ินส่วนไปต่ำงประเทศ
ลดลง  ปี 2561 บริษทัไดรั้บช ำระเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศ ประกอบไปดว้ย 3.39    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (109.51 ลำ้นบำท) 
และมูลค่ำประมำณ 0.51ลำ้นยโูร (20.84 ลำ้นบำท) และบริษทัใชเ้งินตรำต่ำงประเทศท่ีไดรั้บจำกกำรขำยเพ่ือจ่ำยช ำระค่ำ
ซ้ือวตัถุดิบ และอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในสกลุเดียวกนั  

ปี 2561 อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ำกบั 32.4498 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ มีควำมแข็งค่ำข้ึนจำกปี 2560 ซ่ึงมี
อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเท่ำกบั 32.6809 บำทต่อ 1 ดอลลำร์สหรัฐ ท ำให้กำรขำยช้ินส่วนให้กบัลูกคำ้ต่ำงประเทศท่ีเป็น
สกุลเงินต่ำงประเทศเกิดควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนได ้อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดพิ้จำรณำใชน้โยบำยเนน้ควำม
สมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศ รวมถึงใชบ้ญัชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ือลดควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียนผนัผวน 

 

2.  ความเส่ียงจากการไม่มสัีญญาระยะยาว 
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัโดยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปในอุตสำหกรรมน้ีจะไม่มีกำรท ำสัญญำ

ระยะยำวในกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้ แต่จะเป็นกำรท ำสัญญำระยะสั้นอำยปุระมำณ 1 ปี หรืออำจจะไม่มีกำรท ำสัญญำใน
กำรใหบ้ริกำรก็ไดโ้ดยจะเป็นเพียงใบสัง่ซ้ือเท่ำนั้นข้ึนอยูก่บันโยบำยในกำรท ำสญัญำของลูกคำ้แต่ละรำย 

เม่ือครบอำยสุญัญำหรือถึงก ำหนดเวลำท่ีลูกคำ้จะเปล่ียนรุ่นของผลิตภณัฑ ์ลูกคำ้ก็จะจดัให้มีกำรคดัเลือกผูผ้ลิต
และผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์รำยใหม่   ดงันั้นบริษทัจึงมีควำมเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคำ้หำกบริษทัไม่ไดรั้บคดัเลือกให้
เป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหแ้ก่ลูกคำ้ต่อไป 

อยำ่งไรก็ตำม โดยปกติผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศ
และเคร่ืองท ำควำมเยน็ มกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผูป้ระกอบกำรเน่ืองจำกกำร
สรรหำผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมท่ีผูป้ระกอบกำรก ำหนดโดยสำมำรถจดัส่ง
ไดต้ำมก ำหนดเวลำและมีควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตในช่วงท่ีมีควำมตอ้งกำรเพ่ิมสูงกว่ำปกตินั้น จะตอ้งมี
ขั้นตอนและใชเ้วลำนำน ซ่ึงกระทบต่อกระบวนกำรผลิตของลูกคำ้และมีควำมเส่ียงด้ำนคุณภำพ กล่ำวคือ โดยปกติ
ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมคอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอำกำศและเคร่ืองท ำควำมเยน็ มกัจะสรรหำ
และคดัเลือกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหำช้ินส่วนและอุปกรณ์ใหก้บัผูป้ระกอบกำรจ ำนวนจ ำกดัเพียง  1 – 3 รำยต่อกำรผลิตช้ินส่วน
ใดๆโดยขั้นตอนและกระบวนกำรเพ่ือให้ได้รับกำรคดัเลือกเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนป้อนให้กับผูป้ระกอบกำรนั้นมีช่วง
ระยะเวลำตั้งแต ่3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งน้ีระยะเวลำดงักล่ำวอำจมำกนอ้ยแตกต่ำงกนัไปตำมรูปแบบและควำมซบัซอ้นของ
กำรผลิตช้ินส่วนในแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงันั้น หำกบริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนให้กบัผูป้ระกอบกำรรำยใดๆ 
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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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แลว้ ควำมเส่ียงจำกกำรยกเลิกสัญญำในกำรผลิตจะอยูใ่นระดบัต ่ำ เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรมกัจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
ผูผ้ลิตช้ินส่วนรำยใดจนกวำ่จะหมดรุ่นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 5 – 7 ปี หรือมำกกวำ่นั้นตำมแต่รูปแบบ
และลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นแต่ละอุตสำหกรรม 
ดงันั้นจำกกำรท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหำช้ินส่วนท่ีมีมำตรฐำน จึงส่งผลให้ลูกคำ้มีควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินงำนและ
ช้ินงำนของบริษทั และมีแนวโนม้ท่ีจะใหบ้ริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัหำช้ินส่วนใหแ้ก่ลูกคำ้ต่อไป รวมทั้งเสนอช้ินงำนใหม่
ใหบ้ริษทัเสนอรำคำอยำ่งต่อเน่ือง 

3. ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกรและบุคลากร  
  บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจรับเหมำตอ้งอำศยัผูท่ี้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน 
และด ำเนินกำร ก่อสร้ำงตำมแผนท่ีวำงไว ้ซ่ึงหมำยถึงวศิวกรในระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรโครงกำร (Project 
Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงำน (Project Engineer หรือ Foreman) หำกเอทูสูญเสียบุคลำกรเหล่ำน้ีไปยอ่ม ส่งผล
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรรับงำน ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในอนำคตได้ อย่ำงไรก็ตำม เอทูได้
ตระหนกัถึงควำมเส่ียงดำ้นน้ีดี ท่ีผำ่นมำบริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีดี  โดยมีกำรพฒันำบุคลำกรอยำ่ง
ต่อเน่ือง  ส่งบุคลำกรเขำ้ ร่วมกำรสมัมนำทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ตลอดจนมีมำตรกำรจูงใจต่ำงๆ ท่ีสำมำรถ
แข่งขนักบัตลำดได ้ เพ่ือรักษำ บุคลำกรใหท้ ำงำนกบับริษทั 

4. ความเส่ียงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดในสัญญา 
  บริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในสัญญำ โดยเฉพำะเร่ืองกำรช ำระเงินตำม
ควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึง อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัได ้อยำ่งไรก็ตำมบริษทัมีนโยบำยใน
กำรป้องกนัควำมเส่ียง ดงักล่ำว โดยกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ก่อนกำรรับงำน กำรหำขอ้มูลของลูกคำ้อ่ืน
เพ่ิมเติม หรือมีกำรเรียกเก็บ เงินล่วงหนำ้ก่อนเร่ิมด ำเนินงำนรวมถึงกำรเรียกเก็บเงินตำมผลงำนท่ีท ำเสร็จ 

5. ความเส่ียงจากสภาพอากาศ 
บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบมีควำมเส่ียงจำกสภำพอำกำศ อนัเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลง

ของสภำพภูมิอำกำศโลก (Climate Change) ท ำใหฝ้นไม่ตกตำมฤดูกำล อีกทั้งยงัมีปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ่ ท่ีท ำให้ปริมำณ
ฝนท่ีตกนอ้ยกวำ่ปกติ อยำ่งไรก็ตำมปัจจุบนัปริมำตรเก็บกกัจะมีควำมจุคิดเป็น 2 เท่ำของปริมำณน ้ ำขำยต่อปี ในช่วง 3 ปี
แรก ซ่ึงจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แมจ้ะเป็นปีแลง้ ในปีท่ี 4 จะมีปริมำณน ้ ำขำยท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ60ของควำมจุบ่อ ซ่ึง
จะพิจำรณำหำหำแหล่งส ำรองน ้ ำดิบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเกิดภยัแลง้ติดต่อกนัสองปี จำกบ่อขำ้งเคียง 

6. ความเส่ียงจากการได้รับสารเคมปีนเป้ือนมากบัน า้ 
บริษทัยอ่ยท่ีด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบมีควำมเส่ียงจำกกำรไดรั้บสำรเคมีปนเป้ือนมำกบัน ้ ำ  ซ่ึงมีผล

ท ำใหน้ ้ ำผิวดินดอ้ยคุณภำพ อนัเน่ืองมำจำกกำรท ำกิจกำรในพ้ืนท่ีเหนือน ้ำ เช่น กำรปล่อยน ้ ำเสียของโรงงำนอุตสำหกรรม
, ฟำร์มปศุสัตว ์และ กำรใชส้ำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร เป็นตน้  บริษทัยอ่ยมีมำตรกำรรองรับควำมเส่ียง คือ จดัเตรียม
เคร่ืองมือวดัคุณภำพน ้ ำในล ำรำงเพ่ือเช็คคุณภำพ ณ เวลำนั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และกำรเฝ้ำระวงัชุมชนและ
แหล่งกิจกำรตน้น ้ ำท่ีอำจปล่อยน ้ ำเสียลงล ำรำง โดยกำรเขำ้ไปท ำควำมเขำ้ใจและมีกำรประสำนกนัในกรณีท่ีอำจจะมีเหตุ
ใหน้ ้ ำเสียเขำ้มำเจือปนในล ำน ้ ำได ้
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 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 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561 

คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยกำรแต่งตั้งจำกมติคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมี  
ศำสตรำจำรยน์ำยแพทยอุ์ดมศิลป์  ศรีแสงนำม  เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  นำยณรงค ์ วรงคเ์กรียงไกร และ  
นำยสมโภชน์ วลัยะเสว ี เป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี 
ซ่ึงจะครบวำระในปี 2562 
 ในรอบปี 2561  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรท่ีผ่ำนกำร
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยไดเ้ขำ้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชีของบริษทั รวม 4 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัเขำ้ร่วมประชุมดว้ย  และมีกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง และไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีจำกกำร
สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในจำกผูต้รวจสอบภำยใน และสอบทำนงบกำรเงินจำกผูส้อบบัญชี รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นประจ ำทุกไตรมำส ซ่ึงสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1. พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และตรวจสอบงบกำรเงิน ประจ ำปี 2561 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นสอดคล้องกับผูส้อบบัญชีว่ำงบกำรเงินดังกล่ำว มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินท่ีครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัและเช่ือถือไดต้ำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. พิจำรณำสอบทำนงำนระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในท่ีไดต้รวจสอบตำม
แผนงำนประจ ำปีท่ีไดรั้บอนุมติัซ่ึงครอบคลุมระบบงำนท่ีส ำคญัของบริษทั และสอบทำนผลประเมินระบบควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยในท่ีก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

3. พิจำรณำสอบทำนใหบ้ริษทั ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรด ำเนินงำนและสอบทำน และใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำร
ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรของบริษทัมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั มีควำมโปร่งใส และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 

5. พิจำรณำและเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเป็นอิสระ ควำมน่ำเช่ือถือ 
ประสบกำรณ์ ผลกำรปฏิบัติงำน และคุณสมบติัของผูส้อบบัญชี ตลอดจนควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี และไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ืออนุมติัเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ผลกำรประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ” ประจ ำปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติั
หนำ้ท่ีเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎบตัร และภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยของคณะกรรมกำรบริษทั  
โดยไดป้ฏิบติังำนอย่ำงรอบคอบ ดว้ยควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็นอิสระโดยไม่มีขอ้จ ำกัด และเง่ือนไขในกำรก ำกับดูแล
กิจกำร เพ่ือใหบ้ริษทัมีระบบกำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมหลกับรรษทัภิบำลท่ีดี มีควำมโปร่งใส ชดัเจน เช่ือถือได ้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ บริษทัมีกำรจดัท ำงบกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำร
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภำพ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สำระส ำคญั มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดและระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำง
ถูกตอ้ง และมีกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบัระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้และไม่พบว่ำมี
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบักำรกระท ำผดิและกำรทุจริตใดๆ ของบริษทั รวมทั้งมีกำรพฒันำปรับปรุงระบบกำรปฏิบติังำนให้มีคุณภำพ
และเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง                                     

                                                                 
 

     ศำสตรำจำรยน์ำยแพทยอุ์ดมศิลป์  ศรีแสงนำม 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
        25 กุมภำพนัธ์ 2562 
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Board of Directors’ Responsibility towards the Financial Statements 

 

The Board of Directors is responsible for the financial statements of Asia Precision Public Co., Ltd. and its 

subsidiaries and financial information, appeared in the 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 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

 
 

                                                        รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ ขอ้มูลในงบกำรเงินของบริษทั 
ดงักล่ำว ถูกตอ้ง ครบถว้น และไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำย
บญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ แสดงฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นจริงและสมเหตุสมผล อีกทั้ง
ไดมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นำยมนู  เลียวไพโรจน์ )  ( นำยอภิชำติ กำรุณกรสกลุ ) 
ประธำนกรรมกำรบริษทั  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
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Details on the Head of Internal Auditor (as of December 31, 2018) 

 

Name Position 
Age 

(Year) 
Education 

Relationship with 

the Company 

Shares 

Holding 

(%) 

5 Years Experience Background 

Years Position Company 

Mrs. Duangduan  Hirunruk Head of Internal 

Audit 

41 - Bachelor of Accounting (2nd 

honor), Rangsit University. 

-  Certificate Internal Auditor class 3 

(CPAIT) of The Institute of 

Internal Auditors of Thailand 

-  Certificate Audit Program  

Development of The Institute of 

Internal Auditors of Thailand  

-  Certificate Audit Program Report  

of The Institute of Internal 

Auditors of Thailand 

- Certificate Audit Working Paper 

And Audit Evidence 

   of The Institute of Internal 

Auditors of Thailand  

- - 2003- Present  Manager Internal Audit Asia Precision PLC 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)          

 
 

 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ( ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ) 
 

ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / 
ประวตัิกำรฝึกอบร ม 

ควำมสัมพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง

ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางดวงเดือน  หิรัญรักษ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

41 - บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2 )
ปริญญำตรี มหำวิทยำลยัรังสิต 

-  หลกัสูตรประกำศนียบตัร 
   ผูต้รวจสอบภำยในรุ่นท่ี 3 (CPAIT) 
สมำคมตรวจสอบภำยใน 

-  หลกัสูตร Audit Program  
Development สมำคมตรวจสอบ
ภำยใน 

-  หลกัสูตร Audit Report Writing  
สมำคมตรวจสอบภำยใน 

- หลกัสูตร Audit Working Paper 
And Audit Evidence 

   สมำคมตรวจสอบภำยใน 
 
 

- - 2546 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
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ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY 

FINANCIAL STATEMENT 

DECEMBER 31, 2017 

AND AUDITOR’S REPORT 



บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกำรเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 



 
 
 
 
 
 
 

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED  
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บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกำรเงิน 
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 



 
 
 

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 ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

ควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวม และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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Key audit matters Audit procedures respond risk 

Allowance for doubtful debt 
The Group have account receivable from sales and services 
and unbilled receivable total amount of Baht 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. 
 

 
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. 

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 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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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตอบสนองต่อเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

ควำมเพยีงพอของเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีกำรค้ำท่ี เ กิดจำกกำรขำยสินค้ำและ
ให้บริกำร และมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จรอเรียกเก็บจำกงำน
ให้บริกำรรวมจ ำนวน 1,286.86 ลำ้นบำท บริษทัพิจำรณำแลว้
เช่ือว่ำจะสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเกิดจำกกำร
ขำยสินคำ้และใหบ้ริกำร และมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จรอเรียกเก็บ 
ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญัส ำหรับเร่ืองน้ี เน่ืองจำกกำรพิจำรณำ
ควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทันั้น 
ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
เรียกเก็บหน้ีจำกลูกคำ้แต่ละรำย รวมทั้งขอ้มูลแวดลอ้มต่ำงๆ 
ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 7 และนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

 
ขำ้พเจำ้ประเมินควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรท่ีผูบ้ริหำรใช ้ท ำ
ควำมเขำ้ใจขั้นตอนกำรอนุมติักำรให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคำ้แต่ละรำย 
ทดสอบรำยงำนอำยลูุกหน้ีคงเหลือ และสอบถำมพนกังำนของบริษทัท่ี
ท ำหนำ้ท่ีติดตำมเรียกช ำระหน้ีจำกลูกคำ้ท่ีคำ้งช ำระ สอบถำมพนกังำน
ของบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรส่งมอบงำนตำมงวดงำนเพ่ือ
เรียกเก็บตำมสัญญำ พิจำรณำงำนท่ีคำ้งนำนท่ียงัไม่เรียกเก็บ รวมถึง
สอบถำมผูบ้ริหำรเก่ียวกบันโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้
แน่ใจวำ่กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเพียงพอและไม่เกินกวำ่ท่ีควร 
นอกจำกนั้นขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัควำมเพียงพอของกำรเปิดเผย
ขอ้มูลของกลุ่มกิจกำรเก่ียวกบัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กำรรับรู้รำยได้งำนบริกำรตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ 
กำรวดัมูลค่ำงำน และกำรประมำณต้นทุนงำนบริกำร  
กลุ่มบริษทัมีงำนก่อสร้ำงและงำนบริกำรท่ีรับรู้รำยไดใ้นงบ
ก ำไรขำดทุนตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จซ่ึงประมำณจำก
กำรส ำรวจทำงกำยภำพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไป
กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมด 
และบนัทึกตน้ทุนของงำนตำมสญัญำเม่ือเกิดข้ึนจริงตำมเกณฑ์
สิทธิ  
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ีเน่ืองจำก ประมำณกำรตน้ทุน
งำนตอ้งใช้ดุลยพินิจค่อนข้ำงมำก และตอ้งพิจำรณำถึงกำร
เปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มของงำน ทั้งสภำพเศรษฐกิจ
และสภำวะรำคำตลำดของวตัถุดิบและแรงงำนในอนำคต ทั้งน้ี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้และมี
ผลกระทบต่อกำรรับรู้รำยได้ ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 28 และนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 

 
 
ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเขำ้ใจและประเมินควำมเหมำะสมของวธีิกำร
ก ำหนดอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์ทำงกำยภำพ
ของงำนระหวำ่งท ำในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี ตรวจสอบ
รำยงำนสดัส่วนควำมส ำเร็จทำงกำยภำพของวศิวกร ตรวจสอบ
หลกัฐำนกำรค ำนวณประมำณกำรตน้ทุนรวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดพิ้จำรณำอตัรำส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
เปรียบเทียบกบัประมำณกำรตน้ทุน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัอตัรำส่วน
งำนท่ีท ำเสร็จโดยกำรส ำรวจทำงกำยภำพ 
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue 
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of 
accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative bu t 
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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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฎวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้
ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ยควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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 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 uncer tainty 
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 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระจำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะ
เกิดข้ึนขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์

 

 
(นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 



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

Notes December 31, 2018 December 31, 2017 December 31, 2018 December 31, 2017
Assets
Current assets

Cash and cash equivalents 6 437,101,755.14         319,928,620.80         274,706,255.10         142,834,924.12         
Trade and other current receivables 5, 7 1,286,862,708.74      309,687,292.25         167,864,490.42         173,555,851.98         
Short-term loans 5 -                                 -                                 -                                 -                                 
Inventories 8 98,414,924.60           98,010,066.18           82,851,700.33           87,901,637.25           
Other current assets 9 -                                 10,000,000.00           -                                 10,000,000.00           

Total current assets 1,822,379,388.48      737,625,979.23         525,422,445.85         414,292,413.35         
Non-current assets

Investments in subsidiaries 10 -                                 -                                 649,999,940.00         469,999,940.00         
Property, plant and equipment 11 876,317,395.63         961,268,075.31         454,469,515.36         537,435,402.74         
Right under the raw water distribution contract 12 148,241,748.95         153,907,038.72         -                                 -                                 
Other intangible assets 13 441,457.35                398,632.36                16,112.46                  123,790.25                
Other non-current assets 15 39,350,625.67           18,681,227.80           945,169.50                1,059,886.88             

Total non-current assets 1,064,351,227.60      1,134,254,974.19      1,105,430,737.32      1,008,619,019.87      
Total assets 2,886,730,616.08      1,871,880,953.42      1,630,853,183.17      1,422,911,433.22      

Unit: Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 1



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 437,101,755.14    319,928,620.80    274,706,255.10    142,834,924.12    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5, 7 1,286,862,708.74 309,687,292.25    167,864,490.42    173,555,851.98    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 5 -                           -                           -                           -                           
สินคา้คงเหลือ 8 98,414,924.60      98,010,066.18      82,851,700.33      87,901,637.25      
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 9 -                           10,000,000.00      -                           10,000,000.00      

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 1,822,379,388.48 737,625,979.23    525,422,445.85    414,292,413.35    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                           649,999,940.00    469,999,940.00    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 876,317,395.63    961,268,075.31    454,469,515.36    537,435,402.74    
สิทธิจากสญัญาขายน ้าดิบ 12 148,241,748.95    153,907,038.72    -                           -                           
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 13 441,457.35           398,632.36           16,112.46             123,790.25           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 15 39,350,625.67      18,681,227.80      945,169.50           1,059,886.88        

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 1,064,351,227.60 1,134,254,974.19 1,105,430,737.32 1,008,619,019.87 
รวมสินทรัพย์ 2,886,730,616.08 1,871,880,953.42 1,630,853,183.17 1,422,911,433.22 

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



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

Notes December 31, 2018 December 31, 2017 December 31, 2018 December 31, 2017
Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities
Bank overdrafts and Short-term loans from financial institution 16 4,940,739.11             19,972,599.48           -                                 15,000,000.00           
Trade and other current payables 5, 17 962,680,761.27         172,441,417.30         193,081,585.76         116,575,877.86         
Current portion of long-term liabilities 19 9,223,051.75             8,474,445.06             -                                 -                                 
Short-term borrowings 5, 18 71,318,602.26           72,673,625.96           -                                 -                                 
Current income tax payable 14 12,732,552.84           130,546.23                8,836,041.49             -                                 

Total current liabilities 1,060,895,707.23      273,692,634.03         201,917,627.25         131,575,877.86         
Non-current liabilities

Long-term borrowings 19 71,590,678.34           78,659,505.67           -                                 -                                 
Deferred tax liabilities 14 37,048,389.99           38,228,857.37           -                                 -                                 
Non-current provisions for employee benefit 20 15,784,371.07           10,674,208.02           13,206,185.01           9,029,187.03             
Other non-current liabilities 10,000.00                  10,000.00                  5,000.00                    5,000.00                    

Total non-current liabilities 124,433,439.40         127,572,571.06         13,211,185.01           9,034,187.03             
Total liabilities 1,185,329,146.63      401,265,205.09         215,128,812.26         140,610,064.89         

Unit: Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 2



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 4,940,739.11        19,972,599.48      -                           15,000,000.00      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5, 17 962,680,761.27    172,441,417.30    193,081,585.76    116,575,877.86    
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 9,223,051.75        8,474,445.06        -                           -                           
เงินกูย้มืระยะสั้น 5, 18 71,318,602.26      72,673,625.96      -                           -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14 12,732,552.84      130,546.23           8,836,041.49        -                           

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,060,895,707.23 273,692,634.03    201,917,627.25    131,575,877.86    
หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 19 71,590,678.34      78,659,505.67      -                           -                           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 37,048,389.99      38,228,857.37      -                           -                           
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 15,784,371.07      10,674,208.02      13,206,185.01      9,029,187.03        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 10,000.00             10,000.00             5,000.00               5,000.00               

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 124,433,439.40    127,572,571.06    13,211,185.01      9,034,187.03        
รวมหน้ีสิน 1,185,329,146.63 401,265,205.09    215,128,812.26    140,610,064.89    

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561
DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



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

Notes December 31, 2018 December 31, 2017 December 31, 2018 December 31, 2017
Shareholders' equity

Share capital
Authorized share capital

Ordinary shares Baht 1 par value 659,999,962 shares 659,999,962.00         659,999,962.00         659,999,962.00         659,999,962.00         

Issued and paid share capital
Ordinary shares Baht 1 par value 659,999,862 shares 659,999,862.00         659,999,862.00         659,999,862.00         659,999,862.00         

Share premium
Share premium on ordinary shares 369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         369,183,857.00         

Retained earnings
Appropriated
  ส ำรองตำมกฎหมำยLegal reserve 21 54,300,000.00           47,400,000.00           54,300,000.00           47,400,000.00           
Unappropriated 455,299,811.74         244,114,745.88         332,240,651.91         205,717,649.33         

Other components of shareholders' equity -                                 -                                 -                                 -                                 
Total shareholders' equity of the parent company 1,538,783,530.74      1,320,698,464.88      1,415,724,370.91      1,282,301,368.33      
Non-controlling interests 162,617,938.71         149,917,283.45         -                                 -                                 

Total shareholders' equity 1,701,401,469.45      1,470,615,748.33      1,415,724,370.91      1,282,301,368.33      
Total liabilities and shareholders' equity 2,886,730,616.08      1,871,880,953.42      1,630,853,183.17      1,422,911,433.22      

Consolidated financial statements Separate financial statements
Unit: Baht

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 3



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้                               
ทนุจดทะเบียน
หุน้สามญั 659,999,962 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 659,999,962.00    659,999,962.00    659,999,962.00    659,999,962.00    

หุน้ท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุน้สามญั 659,999,862 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 659,999,862.00    659,999,862.00    659,999,862.00    659,999,862.00    

ส่วนเกินทนุมลูคา่หุน้
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 369,183,857.00    369,183,857.00    369,183,857.00    369,183,857.00    

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
  ส ารองตามกฎหมายทนุส ารองตามกฎหมาย 21 54,300,000.00      47,400,000.00      54,300,000.00      47,400,000.00      
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 455,299,811.74    244,114,745.88    332,240,651.91    205,717,649.33    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                           -                           -                           -                           
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,538,783,530.74 1,320,698,464.88 1,415,724,370.91 1,282,301,368.33 
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 162,617,938.71    149,917,283.45    -                           -                           
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,701,401,469.45 1,470,615,748.33 1,415,724,370.91 1,282,301,368.33 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,886,730,616.08 1,871,880,953.42 1,630,853,183.17 1,422,911,433.22 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561

บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

หน่วย: บาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Notes 2018 2017 2018 2017
Revenues from sales and services 5 1,035,167,757.75   1,030,600,702.02  990,714,392.34    980,921,471.25     
Contract revenues 28 1,441,651,866.27   254,142,376.44     -                            -                             
Costs of sales and costs of services 5 (770,163,563.22)     (797,038,622.30)    (760,824,590.95)   (795,718,479.33)    
Contract Costs 28 (1,276,882,844.54)  (197,159,002.12)    -                            -                             
Gross profit 429,773,216.26      290,545,454.04     229,889,801.39    185,202,991.92     
Other income 3,671,383.72          2,346,353.95         2,701,654.11        1,752,642.57         
Distribution costs (5,334,046.58)         (5,036,234.16)        (5,334,046.58)       (5,036,234.16)        
Administrative expenses (161,901,898.44)     (118,612,841.34)    (78,062,092.90)     (71,196,186.40)      
Other expenses (120,826.72)            (8,088,846.42)        -                            (8,009,596.37)        
Finance costs (8,546,880.17)         (9,065,379.03)        (44,521.70)            (231,322.32)           
Profit (loss) before income tax expense 257,540,948.07      152,088,507.04     149,150,794.32    102,482,295.24     
Tax (expense) income 14 (32,966,207.23)       (15,907,269.98)      (12,384,152.73)     -                             
Profit (loss) for the year 224,574,740.84      136,181,237.06     136,766,641.59    102,482,295.24     
Other comprehensive income (expense)

Items that will not be reclassified to profit or loss
Gains(losses) on remeasurements of defined benefit plans (3,351,519.72)         (1,320,340.72)        (3,343,639.01)       (880,921.84)           

Other comprehensive income (expense) for the year, net of tax (3,351,519.72)         (1,320,340.72)        (3,343,639.01)       (880,921.84)           
Total comprehensive income (expense) for the year 221,223,221.12      134,860,896.34     133,423,002.58    101,601,373.40     

Profit (loss) attributable to
Owners of parent 221,457,388.73      148,367,529.59     136,766,641.59    102,482,295.24     
Non-controlling interests 3,117,352.11          (12,186,292.53)      -                            -                             

224,574,740.84      136,181,237.06     136,766,641.59    102,482,295.24     

Total comprehensive income (expense) attributable to
Owners of parent 218,085,065.86      147,065,724.70     133,423,002.58    101,601,373.40     
Non-controlling interests 3,138,155.26          (12,204,828.36)      -                            -                             

221,223,221.12      134,860,896.34     133,423,002.58    101,601,373.40     

Basic earnings (loss) per share 22 0.34                        0.22                       0.21                      0.16                       

Consolidated financial statements Separate financial statements
Unit: Baht

DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 4



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5 1,035,167,757.75  1,030,600,702.02  990,714,392.34    980,921,471.25     
รายไดค้่าก่อสร้าง 28 1,441,651,866.27  254,142,376.44     -                            -                             
ตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการ 5 (770,163,563.22)    (797,038,622.30)    (760,824,590.95)   (795,718,479.33)    
ตน้ทุนการก่อสร้าง 28 (1,276,882,844.54) (197,159,002.12)    -                            -                             
ก ำไรขั้นต้น 429,773,216.26     290,545,454.04     229,889,801.39    185,202,991.92     
รายไดอ่ื้น 3,671,383.72         2,346,353.95         2,701,654.11        1,752,642.57         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (5,334,046.58)        (5,036,234.16)        (5,334,046.58)       (5,036,234.16)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (161,901,898.44)    (118,612,841.34)    (78,062,092.90)     (71,196,186.40)      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (120,826.72)           (8,088,846.42)        -                            (8,009,596.37)        
ตน้ทุนทางการเงิน (8,546,880.17)        (9,065,379.03)        (44,521.70)            (231,322.32)           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 257,540,948.07     152,088,507.04     149,150,794.32    102,482,295.24     
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 14 (32,966,207.23)      (15,907,269.98)      (12,384,152.73)     -                             
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 224,574,740.84     136,181,237.06     136,766,641.59    102,482,295.24     
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (3,351,519.72)        (1,320,340.72)        (3,343,639.01)       (880,921.84)           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (3,351,519.72)        (1,320,340.72)        (3,343,639.01)       (880,921.84)           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 221,223,221.12     134,860,896.34     133,423,002.58    101,601,373.40     

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 221,457,388.73     148,367,529.59     136,766,641.59    102,482,295.24     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,117,352.11         (12,186,292.53)      -                            -                             

224,574,740.84     136,181,237.06     136,766,641.59    102,482,295.24     

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 218,085,065.86     147,065,724.70     133,423,002.58    101,601,373.40     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,138,155.26         (12,204,828.36)      -                            -                             

221,223,221.12     134,860,896.34     133,423,002.58    101,601,373.40     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 22 0.34                       0.22                       0.21                      0.16                       

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Other comprehensive
 income (expense)
Gains(losses) on Total other

 Issued and paid Share premium on Appropriated for remeasurements of components of Total equity of  the Non-controlling Total shareholders'
Notes share capital ordinary shares Legal reserve Unappropriated defined benefit plans shareholders' equity parent company interests equity

Balance as at January 1, 2017 659,999,862.00    369,183,857.00    42,200,000.00      102,249,021.18    -                              -                           1,173,632,740.18   162,122,111.81    1,335,754,851.99   
Changes in equity for the year 2017 :
Legal reserve -                           -                           5,200,000.00       (5,200,000.00)      -                              -                           
Total comprehensive income (expense) for the year -                           -                           -                           148,367,529.59    (1,301,804.89)          (1,301,804.89)      147,065,724.70      (12,204,828.36)    134,860,896.34      
Transferred to retained earnings -                           -                           -                           (1,301,804.89)      1,301,804.89           1,301,804.89       -                             -                           -                             
Balance as at December, 2017 659,999,862.00    369,183,857.00    47,400,000.00      244,114,745.88    -                              -                           1,320,698,464.88   149,917,283.45    1,470,615,748.33   
Changes in equity for the year 2018 :
Legal reserve -                           -                           6,900,000.00       (6,900,000.00)      -                              -                           -                             -                           -                             
Non-controlling interests increased from investment in subsidiary -                           -                           -                           -                           -                              -                           -                             9,562,500.00       9,562,500.00          
Total comprehensive income (expense) for the year -                           -                           -                           221,457,388.73    (3,372,322.87)          (3,372,322.87)      218,085,065.86      3,138,155.26       221,223,221.12      
Transferred to retained earnings -                           -                           -                           (3,372,322.87)      3,372,322.87           3,372,322.87       -                             -                           -                             
Balance as at December 31, 2018 659,999,862.00    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   

Unit: Baht
Consolidated financial statements

Shareholders' equity of  the parent company
Retained earnings Other components of shareholders' equity

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 5



บริษทั เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก ำไร (ขำดทุน) จำก รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนท่ีออก จดัสรรเป็น กำรประมำณกำรตำม อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ไมมี่อ ำนำจ
หมำยเหตุ และช ำระแลว้ ส่วนเกินมลูคำ่หุน้ ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศำสตร์ ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 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    
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส ำหรับปี 2560 :
จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย -                           -                           5,200,000.00       (5,200,000.00)       -                                     -                        -                              -                           -                               
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                           -                           -                           148,367,529.59    (1,301,804.89)                (1,301,804.89)   147,065,724.70       (12,204,828.36)    134,860,896.34       
โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม -                           -                           -                           (1,301,804.89)       1,301,804.89                 1,301,804.89    -                              -                           -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 659,999,862.00    369,183,857.00   47,400,000.00     244,114,745.88    -                                     -                        1,320,698,464.88    149,917,283.45    1,470,615,748.33    
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส ำหรับปี 2561 :
จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย -                           -                           6,900,000.00       (6,900,000.00)       -                                     -                        -                              -                           -                               
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเพ่ิมข้ึนจำก

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                            -                                     -                        -                              9,562,500.00        9,562,500.00           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                           -                           -                           221,457,388.73    (3,372,322.87)                (3,372,322.87)   218,085,065.86       3,138,155.26        221,223,221.12       
โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม -                           -                           -                           (3,372,322.87)       3,372,322.87                 3,372,322.87    -                              -                           -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 659,999,862.00    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    

หน่วย: บำท
งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
ก ำไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Other comprehensive
 income (expense)
Gains(losses) on Total other

Issued and paid Share premium on Appropriated for remeasurements of components of Total shareholders'

Notes share capital ordinary shares Legal reserve Unappropriated defined benefit plans shareholders' equity equity

Balance as at January 1, 2017 659,999,862.00             369,183,857.00             42,200,000.00               109,316,275.93             -                                     -                                     1,180,699,994.93          

Changes in equity for the year 2017 :

Legal reserve -                                     -                                     5,200,000.00                 (5,200,000.00)                -                                     -                                     -                                     

Total comprehensive income (expense) for the year -                                     -                                     -                                     102,482,295.24             (880,921.84)                   (880,921.84)                   101,601,373.40             

Transferred to retained earnings -                                     -                                     -                                     (880,921.84)                   880,921.84                    880,921.84                    -                                     

Balance as at December 31, 2017 659,999,862.00             369,183,857.00             47,400,000.00               205,717,649.33             -                                     -                                     1,282,301,368.33          

Changes in equity for the year 2018 :

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             

Transferred to retained earnings -                                     -                                     -                                     (3,343,639.01)                3,343,639.01                 3,343,639.01                 -                                     

Balance as at December 31, 2018 659,999,862.00             369,183,857.00             54,300,000.00               332,240,651.91             -                                     -                                     1,415,724,370.91          

Unit: Baht

Separate financial statements

Retained earnings Other components of shareholders' equity

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 6



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ก ำไร (ขำดทุน) จำก รวมองคป์ระกอบ

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ กำรประมำณกำรตำม อ่ืนของส่วนของ รวมส่วน
หมำยเหตุ และช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่จดัสรร หลกัคณิตศำสตร์ ผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 659,999,862.00         369,183,857.00         42,200,000.00           109,316,275.93         -                                         -                                 1,180,699,994.93      
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส ำหรับปี 2560 :
จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย -                                 -                                 5,200,000.00             (5,200,000.00)            -                                         -                                 -                                 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 102,482,295.24         (880,921.84)                       (880,921.84)               101,601,373.40         
โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม -                                 -                                 -                                 (880,921.84)               880,921.84                        880,921.84                -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 659,999,862.00         369,183,857.00         47,400,000.00           205,717,649.33         -                                         -                                 1,282,301,368.33      
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส ำหรับปี 2561 :
จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย -                                 -                                 6,900,000.00             (6,900,000.00)            -                                         -                                 -                                 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 136,766,641.59         (3,343,639.01)                    (3,343,639.01)            133,423,002.58         
โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม -                                 -                                 -                                 (3,343,639.01)            3,343,639.01                     3,343,639.01             -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 659,999,862.00         369,183,857.00         54,300,000.00           332,240,651.91         -                                         -                                 1,415,724,370.91      

หน่วย: บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



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

Notes 2018 2017 2018 2017
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (loss) before income tax expense 257,540,948.07     152,088,507.04    149,150,794.32       102,482,295.24  

Adjustmented to reconcile profit (loss) before income tax expense
to net cash provided (paid)
Adjusted financial costs 8,546,880.17         9,065,379.03        44,521.70                231,322.32         
Adjusted interest received (1,499,601.70)        (610,548.66)         (404,417.53)            (327,882.41)        
Adjusted trade receivables and other receivables (increase) decrease (977,628,639.37)    (63,410,119.72)    5,237,418.06           1,340,309.76      
Adjusted inventories (increase) decrease 16,398,873.37       (11,419,207.99)    21,921,689.60         (8,488,804.73)     
Adjusted other assets (increase) decrease (1,525,749.37)        (6,830,230.92)      114,717.38              84,448.00           
Adjusted trade payable and other payable increase (decrease) 789,852,518.81     40,035,222.69      76,118,882.74         (5,395,108.47)     
Depreciation and amortization 116,385,724.85     135,271,352.25    102,444,434.79       122,481,028.50  
Adjusted unrealized loss (gain) on foreign exchange 395,891.95            147,744.23           395,891.95              147,744.23         
Adjusted loss on value of goods (reversed) (16,803,731.79)      1,237,886.02        (16,871,752.68)       1,162,674.76      
Adjusted other provisions for employee benefits 2,843,643.33         1,968,670.71        1,743,358.97           1,347,079.90      
Adjusted loss (gain) from assets disposals 120,826.72            3,926,370.00        (620,002.98)            2,383,552.81      
Total adjust from reconciliation of gain (loss) (62,913,363.03)      109,382,517.64    190,124,742.00       114,966,364.67  

Net Cash Provided by (Used in) Operating 194,627,585.04     261,471,024.68    339,275,536.32       217,448,659.91  
Interest expense (5,405,027.16)        (5,777,264.81)      (47,644.99)              (261,314.08)        
Interest received 1,498,881.08         522,877.42           404,417.53              327,882.41         
Income tax refund (pay out) (20,364,200.62)      (20,468,438.69)    (3,548,111.24)         -                           
Other cash received (paid) from operating activities (1,085,000.00)        (990,049.00)         (910,000.00)            (855,049.00)        

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities 169,272,238.34     234,758,149.60    335,174,197.62       216,660,179.24  

Unit: Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 7



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน :
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 257,540,948.07   152,088,507.04   149,150,794.32   102,482,295.24    
ปรับรำยกำรกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่ำย) 
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 8,546,880.17       9,065,379.03       44,521.70            231,322.32           
การปรับปรุงดอกเบ้ียรับ (1,499,601.70)      (610,548.66)         (404,417.53)         (327,882.41)         
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (977,628,639.37) (63,410,119.72)    5,237,418.06       1,340,309.76        
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 16,398,873.37     (11,419,207.99)    21,921,689.60     (8,488,804.73)      
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,525,749.37)      (6,830,230.92)      114,717.38          84,448.00             
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 789,852,518.81   40,035,222.69     76,118,882.74     (5,395,108.47)      
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 116,385,724.85   135,271,352.25   102,444,434.79   122,481,028.50    
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 395,891.95          147,744.23          395,891.95          147,744.23           
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) (16,803,731.79)    1,237,886.02       (16,871,752.68)    1,162,674.76        
การปรับปรุงอ่ืนดว้ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,843,643.33       1,968,670.71       1,743,358.97       1,347,079.90        
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 120,826.72          3,926,370.00       (620,002.98)         2,383,552.81        
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) (62,913,363.03)    109,382,517.64   190,124,742.00   114,966,364.67    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 194,627,585.04   261,471,024.68   339,275,536.32   217,448,659.91    
ดอกเบ้ียจ่าย (5,405,027.16)      (5,777,264.81)      (47,644.99)           (261,314.08)         
ดอกเบ้ียรับ 1,498,881.08       522,877.42          404,417.53          327,882.41           
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (20,364,200.62)    (20,468,438.69)    (3,548,111.24)      -                            
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนกังาน (1,085,000.00)      (990,049.00)         (910,000.00)         (855,049.00)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 169,272,238.34   234,758,149.60   335,174,197.62   216,660,179.24    

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Notes 2018 2017 2018 2017
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Restricted short-term deposit with financial institutionn (increase) decrease 418,851.50            (11,047,213.70)    10,000,000.00         (10,000,000.00)   
Cash paid for investment in subsidiary -                             -                            (180,000,000.00)     (330,000,000.00) 
Cash received from the sale of property, plant and equipment 2,054,632.29         3,421,056.19        1,461,575.29           2,500,131.19      
Cash paid to purchase property, plant and equipment (24,840,635.04)      (43,128,628.06)    (19,748,006.00)       (29,721,209.64)   
Cash paid to purchase intangible assets (337,357.42)           (262,904.77)         (16,435.93)              -                           
Cash received from loans to relate parties -                             -                            10,000,000.00         175,000,000.00  
Cash paid for loans to related parties -                             -                            (10,000,000.00)       (10,000,000.00)   
Net Cash  Provided by (Used in) Investing Activities (22,704,508.67)      (51,017,690.34)    (188,302,866.64)     (202,221,078.45) 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Bank overdrafts increase (decrease) (31,860.37)             7,153,468.22        -                               7,177,712.95      
Cash received from borrowings from person and related parties 10,500,000.00       6,170,000.00        238,750,000.00       35,000,000.00    
Cash received from borrowings from other company 3,000,100.00         -                            -                               -                           
Cash paid to pay the financial institutions borrowings (23,100,000.12)      (1,898,231.43)      (15,000,000.00)       -                           
Cash paid to pay the person and related paties borrowings (15,000,000.00)      (15,961,627.79)    (238,750,000.00)     (35,000,000.00)   
Cash paid to pay the other company borrowings (3,000,100.00)        -                            -                               -                           
Cash paid by the lessee to reduce the amount for liability contract

financial lease (1,762,734.84)        (1,005,143.22)      -                               -                           
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities (29,394,595.33)      (5,541,534.22)      (15,000,000.00)       7,177,712.95      

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 117,173,134.34     178,198,925.04    131,871,330.98       21,616,813.74    
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR 6 319,928,620.80     141,729,695.76    142,834,924.12       121,218,110.38  
CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF YEAR 6 437,101,755.14     319,928,620.80    274,706,255.10       142,834,924.12  

More cash flow disclosures :
Non-cash are significant in the consolidated and separate financial statements are as follows:

Legal reserve 6,900,000.00         5,200,000.00        6,900,000.00           5,200,000.00      
Assets purchased on credit 3,990,514.32         2,314,000.00        448,000.00              448,000.00         

Separate financial statements
Unit: Baht

Consolidated financial statements

DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 8



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 418,851.50          (11,047,213.70)    10,000,000.00     (10,000,000.00)    
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (180,000,000.00) (330,000,000.00)  
เงินสดรับจากกการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,054,632.29       3,421,056.19       1,461,575.29       2,500,131.19        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,840,635.04)    (43,128,628.06)    (19,748,006.00)    (29,721,209.64)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน (337,357.42)         (262,904.77)         (16,435.93)           -                            
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           10,000,000.00     175,000,000.00    
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           (10,000,000.00)    (10,000,000.00)    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (22,704,508.67)    (51,017,690.34)    (188,302,866.64) (202,221,078.45)  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ :
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (31,860.37)           7,153,468.22       -                           7,177,712.95        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,500,000.00     6,170,000.00       238,750,000.00   35,000,000.00      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืบริษทัอ่ืน 3,000,100.00       -                           -                           -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (23,100,000.12)    (1,898,231.43)      (15,000,000.00)    -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,000,000.00)    (15,961,627.79)    (238,750,000.00) (35,000,000.00)    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืบริษทัอ่ืน (3,000,100.00)      -                           -                           -                            
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าการเงิน (1,762,734.84)      (1,005,143.22)      -                           -                            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (29,394,595.33)    (5,541,534.22)      (15,000,000.00)    7,177,712.95        

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 117,173,134.34   178,198,925.04   131,871,330.98   21,616,813.74      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นปี 6 319,928,620.80   141,729,695.76   142,834,924.12   121,218,110.38    
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 6 437,101,755.14   319,928,620.80   274,706,255.10   142,834,924.12    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม:
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 6,900,000.00       5,200,000.00       6,900,000.00       5,200,000.00        
ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ 3,990,514.32       2,314,000.00       448,000.00          448,000.00           

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

DRAFT  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t torev iew  and change and therefore its con ten tscannot be relied upon  as bein g accurate.

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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1. NATURE OF OPERATIONS 

Asia Precision Public Company Limited (“the Company”) is incorporated and domiciled in Thailand. The Company is 
listed on Stock Exchange of Thailand. The address of the Company’s registered office is 700/331, Moo 6, Donhualor, 
Muang Chonburi, Chonburi.  

The major shareholder of the Company is Karoonkornsakul family who held 18.29% of the Company’s capital and the 
Advance Web Studio Co., Ltd. held 22.12% of the Company’s capital. (As at December 31, 2017, Karoonkornsakul 
family held 18.29% 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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1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจัดตั้ งในประเทศไทยและเป็นบริษัท  
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต ำบลดอนหัวฬ่อ อ ำเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ย ครอบครัวกำรุณกรสกุล ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 18.29 และบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็
สตูดิโอ จ ำกดั ถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 22.12 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ครอบครัว กำรุณกรสกุล 
ถือหุน้ในอตัรำร้อยละ 18.29 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั)  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตช้ินส่วนโลหะ ควำมเท่ียงตรงสูง
ส ำหรับใชใ้นอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุปกรณ์ส ำนักงำนและเคร่ืองปรับอำกำศ ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีรูปร่ำงซับซ้อนและ
ตอ้งกำรกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตเขม้งวดมำกเป็นพิเศษและผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซบัซอ้นและสำมำรถลดตน้ทุนไดม้ำก
เม่ือผลิตในปริมำณสูง ใหบ้ริกำรในดำ้น Engineering Service และ Automation Solution ใหบ้ริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรและ
ใหบ้ริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำประเภทพลงังำนทดแทนทุกชนิด ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ และจดัจ ำหน่ำยวสัดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท ธุรกิจน ้ ำ
รวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำยในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือใชเ้พื่อจ ำหน่ำย
แก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม และให้บริกำร ออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำด้ำนวิศวกรรม กำรให้บริกำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร และใหบ้ริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิ 

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยใน
นโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัไปถือปฏิบติั 
กิจกำรเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญั
ต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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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) Construction contracts 
TAS 18 (revised 2017) Revenue 
TSIC 31 (revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 
TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 
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2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

2.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำย
ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
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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 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9  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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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้
รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละ
ขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำว จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบั
วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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3. BASIS FOR PREPARATION OF THE CONSOLIDATION FINANCIAL STATEMENT  

3.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Asia Precision Public Company Limited 
and the following subsidiary companies (together referred to as the “Group”) as follows: 

  Percentage of holding (%)   
Subsidiary Company Direct and 

Indirect 
 December 

31, 2018  
December 
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. 
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3. หลกัเกณฑ์การท างบการเงนิรวม 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (รวมกนั
เรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทัยอ่ยทำงตรง       
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  100.00  100.00  ให้บริกำรในด้ำน Engineering Service 

และ Automation Solution และให้บริกำร
งำนก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภท
พลงังำนทดแทนทุกชนิด 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั  100.00  100.00  ผลิต ช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซับซ้อนและ
สำมำรถลดต้นทุนได้มำกเ ม่ือผลิตใน
ปริมำณสูง 

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั)     
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  100.00  -  ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ 

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม (ถือโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั)     

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  53.33  53.33  ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ 

บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั 
 

 100.00  100.00  จัดจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ 
เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ 
ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลังงำนทุก
ประเภท ธุรกิจน ้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ 
น ้ ำบริสุทธ์ิ และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำย
ในกิจกำรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพ่ือ
ใช้เพื่อจ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจ ท่ี
เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม และให้บริกำร 
ออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำร
ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำร และ
ใหบ้ริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 
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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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  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   

บริษทัยอ่ยทำงตรงและทำงออ้ม 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ ำกดั *  49.00  -  งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรสูบน ้ ำ 

* บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมี
อ ำนำจควบคุมทั้ งทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท  
เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

3.2 บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือ
ทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของ
บริษทัยอ่ย 

3.3 บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทั
ยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

3.4 งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

3.5 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

3.6 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมคือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 

บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวธีิรำคำทุน 

4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง  
ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.2 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 
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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 สินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ ตน้ทุนของสินคำ้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยูใ่น
สถำนท่ีและสภำพปัจจุบัน ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทำงตรง รวมถึงกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสมโดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 

วตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุนท่ี
ซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย  

ส ำรองค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพจะตั้งข้ึนโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพหรือสินคำ้ท่ีเก็บไวน้ำน 

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีรำคำทุน และปรับลดดว้ยค่ำเผื่อ 
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (ถำ้มี) โดยมูลค่ำท่ีลดลงดงักล่ำวแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินรวม บนัทึกตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

4.5 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำง
เองรวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพย์
นั้นอยู่ในสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนได้ตำมควำมประสงค์ ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้มื 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
กบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในก ำไรหรือขำดทุน 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำร
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
รำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำม
มูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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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.   



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ         
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

15 
 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรำคำทุนของสินทรัพยห์รือ 
ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน ์
(จ ำนวนปี) 

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

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

4.6 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่ำ
ตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่ำคงเหลือ(ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดย
วธีิเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะ
ใหป้ระโยชน์ในอนำคต ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ไดด้งัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    5   ปี 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

4.7 สัญญาเช่าระยะยาว 

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะแยกเป็นส่วน
ท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน และส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ีตำมสญัญำ เพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรขำยและเช่ำกลบัคืนตำม
สญัญำเช่ำกำรเงิน ก ำไรจำกกำรขำยจะถูกทยอยรับรู้ตำมระยะเวลำของสญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำเช่ำกำรเงินจะ
คิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
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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 cash-
generating 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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สญัญำเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอด
อำยขุองสญัญำเช่ำนั้น  

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่ผูใ้ห้เช่ำ จะ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนวำ่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน 
กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยทรัพยสิ์นท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมำยถึง รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์
แลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้น
ตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

4.9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุน 

4.10 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

กลุ่มบริษทั รับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่ม
บริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ี
กลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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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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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์)  

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์
จำกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำน ตำมจ ำนวนปีท่ีก ำหนด ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยและผลประโยชน์ดงักล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้
พิจำรณำวำ่กำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำรไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยกจำก
กันเพ่ือรวมเป็นภำระผูกพนังวดสุดท้ำย ตน้ทุนบริกำรในอดีตรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกว่ำ
ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขำดของพนกังำน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรำยกำรใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน และรับรู้จ ำนวนสะสมในบญัชีก ำไรสะสมในส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลด
ผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected unit credit method) เพ่ือก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 
โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั ตน้ทุนบริกำรในอดีต ดอกเบ้ียสุทธิจำก
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวสุ้ทธิ เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี ผลก ำไรขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ ซ่ึง
รวมถึงผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial Gain/Loss) รับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนทนัที 

4.11 การประมาณการหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสิน จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำย
หรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนัยส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำม
เวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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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. 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ         
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 

18 
 

4.12 การรับรู้รายได้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ โดยมีนโยบำยดงัน้ี 

ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของ
ควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือ
บริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนัยส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์จำกรำยกำรบญัชีนั้น 
หรือไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

ข) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับจำ้งผลิตสินคำ้ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและส่งมอบสินคำ้และลูกคำ้ยอมรับสินคำ้
นั้น 

ค) รำยไดจ้ำกกำรบริกำรตำมสญัญำก่อสร้ำง รับรู้รำยไดต้ำมวธีิกำรดงัน้ี 

รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำง 

รำยไดต้ำมสัญญำก่อสร้ำงประกอบดว้ยจ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำบวกจ ำนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
เปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพ่ือจูงใจหำกมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

เม่ือสำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำมสัญญำจะถูกรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน ขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำ
ประมำณโดยอำ้งอิงกบัอตัรำส่วนของตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำร
ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งส้ิน 

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดต้ำมสัญญำก่อสร้ำงจะถูกรับรู้ได้
ไม่เกินกวำ่ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนและมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งส้ินจะสูงกวำ่รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำงทั้งส้ิน บริษทัจะรับรู้
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 

จ ำนวนรวมของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบันและก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้แล้วของแต่ละสัญญำจะน ำไป
เปรียบเทียบกบัเงินงวดท่ีเรียกเก็บจำกผูจ้ำ้งถึงวนัส้ินปี 

หำกตน้ทุนของงำนระหวำ่งก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนรวมกบัก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้แลว้ของแต่ละสัญญำมีจ ำนวนสูงกวำ่
งวดท่ีเรียกเก็บ ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดสินทรัพยใ์นบญัชีมูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน 
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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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หำกจ ำนวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บสูงกวำ่ตน้ทุนของงำนระหวำ่งก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนรวมกบัก ำไรขำดทุนท่ีรับรู้แลว้ของ
แต่ละสญัญำ ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจะแสดงเป็นยอดหน้ีสินในบญัชีเงินรับล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมกำรก่อสร้ำงท่ีตอ้งท ำในอนำคตรับรู้เป็นงำนระหวำ่งก่อสร้ำง
หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 

ง) รำยไดจ้ำกกำรบริกำร รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและส่งมอบงำน 

จ) ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้นบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.13 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.14 การบัญชีเกีย่วกบัภาษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจ หรือ 
รำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสีย
ภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบั
รำยกำรในปีก่อนๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ ำนวนท่ีใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรก ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำร
รวมธุรกิจและรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชีหรือทำงภำษีและผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ หำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริษัทต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระบริษทัเช่ือวำ่ได้
ตั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปัจจยั 
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้
สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ๆอำจจะท ำให ้บริษทัเปล่ียนกำร
ตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 
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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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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบได้เม่ือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษี
ต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
คืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสิน ในเวลำเดียวกนั สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่ก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมี
โอกำสถูกใชจ้ริง 

4.15 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออก
ในระหวำ่งปี 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้น
สำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือแปลง หุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สำมญั 

4.16 รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอด
คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำม
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวแสดงรวมไวเ้ป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไร
หรือขำดทุน 

4.17 รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริษทัไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจำกน้ีบุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 
และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจใน
กำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมี
อ ำนำจชกัจูงหรืออำจชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized 
within the fair value hierarchy into three levels based on categorize of input to be used in fair value measurement as 
follows: 

Level 1 Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities. 

Level 2 Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly. 

Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows. 

At the end of each reporting period, the 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 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินประกอบดว้ยสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบกำรเงิน ประกอบดว้ยเงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินให้กูย้ืมและเงิน
กูย้ืม นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญั และเกณฑ์กำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดังกล่ำวได้
เปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

4.19 สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนโดย
ก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนในอนำคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ ก ำไร
หรือขำดทุนจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำ
หรือเม่ือสญัญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ

4.20 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯ
และบริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพ
คล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้
มำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ ำ 
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5. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

The Company has significant transactions with its related parties stated below. Those transactions are executed based on 
agreed upon bases which might be different from the bases used for transactions with unrelated parties. 

Name Type of Business Type of Relationship 
A2 Technologies Co., Ltd. Provide engineering service and automation 

solution  and provides construction and 
maintenance services of renewable energy 
power plants 

Subsidiary by direct shareholding and 
common management team 

 

P2 Precision Co., Ltd. Production of metal spare part that are less 
complex and can attain economies of scale 
when production in high quantity 

Subsidiary by direct shareholding and 
common management team 
 

Cholkij Sakol Co., Ltd.               Production and distribution of raw water Indirect shareholder via subsidiary 
APCS Technologies Co., Ltd. The distribution of materials and spare parts 

for the construction of various structures. 
Of the power plant business All types of 
energy businesses, water businesses, 
including steam plants, purified water and 
chemical mixtures. For sale in the 
petrochemical industry. Or for distribution 
to the community. And environmental 
related businesses and engineering design 
consulting services. Project Construction 
Services and maintenance services. 

Indirect shareholder via subsidiary 

A2teeravat joint venture Co., Ltd. Construction project to increase water 
pumping capability. 

Indirect shareholder via subsidiary 

Asia Precision Tech Co., Ltd. Manufacture and sale of metal parts Indirect shareholder via subsidiary 
Advance Web Studio Co., Ltd. Other Specialized Designs Not classified 

elsewhere. 
Major Shareholders /Joint common 
management team 

At Peak Co., Ltd. Advertising Companies Shareholder of Cholkit Sakol Co., Ltd 
is a director. 
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4.21 การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของบริษทัตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร และ
ตั้งสมมติฐำนหลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งกำรแสดงรำยได ้และค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชี ประมำณ
กำรและสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยู่กบัประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของ
ผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณ
กำรนั้น โดยประมำณกำรทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 

4.21.1 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงและประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงบริษทัประมำณ
กำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและ
มูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงท่ีตอ้งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใช้ในกำรให้บริกำร
ก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ บริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
แตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัพิจำรณำผลขำดทุนส ำหรับโครงกำร
ก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร โดยเปรียบเทียบตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำงทั้งหมดกบัมูลค่ำตำมสัญญำก่อสร้ำงของแต่
ละโครงกำร 

4.21.2 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  

บริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ ผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
กำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจำรณำจำกสถำนะกำรเงินของลูกหน้ี และผลของกำรฟ้องร้องด ำเนินในคดี
กบัลูกหน้ีแต่ละรำย 

5. รายการบัญชีกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีสรุปขำ้งล่ำงน้ี ซ่ึงรำยกำรเหล่ำน้ีเกิดข้ึนตำมมูลฐำนท่ี
ตกลงร่วมกนั ซ่ึงมูลฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำรำยกำรบำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนท่ีใชส้ ำหรับรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

 

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ให้บริกำรในดำ้น Engineering Service และ 

Automation Solution และให้บริกำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำรและให้บริกำรดูแลและ
บ ำรุงรักษำโรงงำนไฟฟ้ำประเภทพลังงำน
ทดแทนทุกชนิด 

ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั ผลิตช้ินส่วนโลหะท่ีไม่ซบัซอ้นและสำมำรถ
ลดตน้ทุนไดม้ำกเม่ือผลิตในปริมำณสูง 

ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
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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  Separate 
 December 

31, 2018  
December 
31, 2017  

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 -  -  -  165,000,000.00 
       Increase -  -  10,000,000.00  10,000,000.00 
       Decrease  -  -  (10,000,000.00)  (175,000,000.00) 
       Ending balance -  -  -  - 

Total -  -  -  - 

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 

31, 2018  
December 
31, 2017  

December 
31, 2018  

December 
31, 2017 

Trade and other current payables        
   P2 Precision Co., Ltd. -  -  14,296,006.68  - 
   A2 Technologies Co., Ltd. -  -  80,000,000.00  - 

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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ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั จดัจ ำหน่ำยวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำงๆ เพ่ือ

ใชใ้นกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ ของ
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ธุรกิจพลงังำนทุกประเภท 
ธุรกิจน ้ ำรวมถึงโรงงำนผลิตไอน ้ ำ น ้ ำบริสุทธ์ิ 
และผสมสำรเคมี เพื่อจ ำหน่ำยในกิจกำร
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีหรือเพื่อใช้เพื่อ
จ ำหน่ำยแก่ชุมชน และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ส่ิงแวดล้อม และให้บริกำร ออกแบบ ให้
ค  ำปรึกษำดำ้นวิศวกรรม กำรให้บริกำรงำน
ก่อสร้ ำงโครงกำร  และให้บ ริกำรดูแล
บ ำรุงรักษำ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน ์จ ำกดั งำนก่อสร้ำงโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
สูบน ้ ำ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
บริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั กิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำนอ่ืนๆ ซ่ึง

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ / ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั แอท พีค จ ำกดั กิจกรรมของบริษทัโฆษณำ ผู ้ถือหุ้นท่ำนหน่ึงในบริษัท ชลกิจ
สำกล จ ำกดั เป็นกรรมกำร 

ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
        

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั -  -  10,090.00  7,065.00 
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 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 

 
December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

 December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

Short-term borrowings        

   P2 Precision Co., Ltd.(1)        

       Beginning balance -  -  -  - 
       Increase -  -  40,000,000.00  35,000,000.00 
       Decrease  -  -  (40,000,000.00)  (35,000,000.00) 
       Ending balance -  -  -  - 
        

   A2 Technologies Co., Ltd. (1)        

       Beginning balance -  -  -  - 
       Increase -  -  198,750,000.00  - 
       Decrease  -  -  (198,750,000.00)  - 
       Ending balance -  -  -  - 

        

Loan from shareholder in subsidiary(2)        

       Beginning balance 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 
       Increase 10,000,000.00  -  - - - 
       Decrease  (10,000,000.00)  -  - - - 
       Ending balance 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 
   Accrued interest        
       Beginning balance 18,860,119.74  16,088,763.77  - - - 
       Increase 2,771,137.25  2,771,355.97  - - - 
       Decrease  -  -  - - - 
       Ending balance 21,631,256.99  18,860,119.74  - - - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั  2      
ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  165,000,000.00 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  10,000,000.00  10,000,000.00 
รับช ำระระหวำ่งปี -  -  (10,000,000.00)  (175,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

รวมทั้งหมด -  -  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ ำนวนเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งิน
ครบก ำหนดเม่ือทวงถำม และไม่คิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั -  -  14,296,006.68  - 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั -  -  80,000,000.00  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัท่ีไดรั้บจำกบริษทั เอทูเทคโนโลย ีจ ำกดั เพ่ือเป็นประกนั
ในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือต่ำงๆ กบัสถำบนักำรเงิน โดยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 บริษทัไดคื้นเงินหลกัประกนั
ดงักล่ำวแลว้ เพ่ือใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

    บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั(1)        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  40,000,000.00  35,000,000.00 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  (40,000,000.00)  (35,000,000.00) 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES           

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS                
DECEMBER 31, 2018 
 

    25 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 

 
December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

 December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

Loan from a subsidiary’s director        
 A2 Technologies Co., Ltd.        

       Beginning balance -  -  -  - 
       Increase 500,000.00  -  -  - 
       Decrease  -  -  -  - 
       Ending balance 500,000.00  -  -  - 
        
   Cholkij Sakol Co., Ltd.*        
       Beginning balance -  9,791,627.79  -  - 

     Increase -  6,170,000.00  -  - 
     Decrease -  (15,961,627.79)  -  - 

       Ending balance -  -  -  - 
   Accrued interest        
       Beginning balance -  -  -  - 
       Increase -  305,704.92  -  - 
       Decrease  -  (305,704.92)  -  - 
       Ending balance -  -  -  - 

* End of a subsidiary’s director on March 9, 2017     
        

   Loan from At Peak Co., Ltd.(2)        

       Beginning balance 8,100,000.00  8,100,000.00  -  - 
       Increase -  -  -  - 
       Decrease  (5,000,000.00)  -  -  - 
       Ending balance 3,100,000.00  8,100,000.00  -  - 
   Accrued interest        
       Beginning balance 780,429.47  233,679.46  -  - 
       Increase 373,839.05  546,750.01  -  - 
       Decrease  -  -  -  - 
       Ending balance 1,154,268.52  780,429.47  -  - 
  Total 71,318,602.26  72,673,625.96  -  - 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

    บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั(1)        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  198,750,000.00  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  (198,750,000.00)  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
        

    เงินกูย้มืจำกผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย(2)        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 10,000,000.00  -  - - - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (10,000,000.00)  -  - - - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 44,933,076.75  44,933,076.75  - - - 
        

    ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 18,860,119.74  16,088,763.77  - - - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 2,771,137.25  2,771,355.97  - - - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  - - - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 21,631,256.99  18,860,119.74  - - - 
        

    เงนิกู้ยืมจากกรรมการของบริษทัย่อย        
    บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั        

     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 500,000.00  -  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 500,000.00  -  -  - 
        

    บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั*        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  9,791,627.79  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  6,170,000.00  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  (15,961,627.79)  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 
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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. 

  (Unit :Thousand  Baht) 
  For the years ended December 31 
  Consolidated Separate 
 Pricing Policy 2018 2017 2018 2017 

Rental income  At cost     
     A2 Technologies Co., Ltd. Agreement contract - - 24 24 
     APCS Technologies Co., Ltd Agreement contract - - 24 12 
     Asia Precision Tech Co., Ltd. Agreement contract - - 4 - 

Cost of service      
   P2 Precision Co., Ltd. Same price and trade 

conditions with outsider, 
nearby market price - - 84,278 97,416 

Interest      
Shareholder in subsidiary Agreement contract 2,771 - - - 
At Peak Co., Ltd. Agreement contract 374 - - - 

Management remuneration. 

 (Unit : Baht) 
 For the years ended December 31 
 Consolidated  Separate 
 2018  2017  2018  2017 
 Short-term benefits 26,835,537.00  27,219,822.00  13,053,637.00  11,473,592.00 
Post-employment benefits 600,982.65  495,015.03  230,788.65  202,762.89 
Long-term benefits 4,075.30  786.27  4,075.30  786.27 
Total 27,440,594.95  27,715,623.30  13,288,500.95  11,677,141.16 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

    ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  305,704.92  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  (305,704.92)  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยปี -  -  -  - 

* ส้ินสุดกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2560     

    เงินกูย้มืบริษทั แอทพีค จ ำกดั(2)        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 8,100,000.00  8,100,000.00  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  -  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (5,000,000.00)  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 3,100,000.00  8,100,000.00  -  - 
        

    ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย        
     ยอดคงเหลือตน้ปี 780,429.47  233,679.46  -  - 
     เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 373,839.05  546,750.01  -  - 
     จ่ำยช ำระระหวำ่งปี -  -  -  - 
     ยอดคงเหลือปลำยปี 1,154,268.52  780,429.47  -  - 
รวมทั้งส้ิน 71,318,602.26  72,673,625.96  -  - 

(1)ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นเป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งินครบก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม
และไม่คิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั 

(2)ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำเงินกูย้มืระยะสั้น โดยมีกำรคิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั
ในอตัรำร้อยละ 5.5 – 7.75 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
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รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 
  (หน่วย : พนับำท) 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากการให้เช่า      
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 24 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 24 12 
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั - - 4 - 

ต้นทุนค่าบริการ      
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั รำคำและเ ง่ือนไขทำงกำรค้ำ

เดียวกันกับบุคคลภำยนอก ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัรำคำตลำดโดยทัว่ไป - - 84,278 97,416 

ดอกเบีย้จ่าย      
ผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 2,771 - - - 
บริษทั แอท พีค จ ำกดั ตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนั 374 - - - 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,835,537.00  27,219,822.00  13,053,637.00  11,473,592.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 600,982.65  495,015.03  230,788.65  202,762.89 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 4,075.30  786.27  4,075.30  786.27 

รวม 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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การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนัและอ่ืนๆ 

บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จ ำนวน 10 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัวงเงิน
หนังสือค ้ ำประกนัจ ำนวน 10 ลำ้นบำท เพ่ือออกหนังสือค ้ ำประกนัในนำมบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ส ำหรับกำร
ประกวดรำคำรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 9 และหมำยเหตุ 27.1) 

บริษทั และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำ
ประกนัจ ำนวน 208.37 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง 
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 27.1) โดย บริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของ
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 27.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทั และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 
ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 62.20 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เพ่ือออก
หนังสือค ้ ำประกันส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน (ตำมหมำยเหตุข้อ 27.1) โดยบริษัท 
แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 13.45 ลำ้นหุ้น ร่วมค ้ำ
ประกนั 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี ให้แก่บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ค  ้ำประกนักำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้ตำมสญัญำรับเหมำก่อสร้ำง
ใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดใ้ห้หลกัประกนัแก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นประกนัในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือต่ำงๆ จำกสถำบนักำรเงิน 
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6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017  
December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

Cash on hand 320,248.62  282,420.87  227,335.62  227,335.62 
Cash at banks - saving accounts 317,019,063.83  207,917,461.61  274,245,146.97  142,341,557.07 
Cash at banks - current accounts 18,940,475.82  11,728,738.32  233,772.51  266,031.43 
Cash at banks - fixed deposits 3 months 100,821,966.87  100,000,000.00  -  - 
Total 437,101,755.14  319,928,620.80  274,706,255.10  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) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
Trade receivables 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
Less allowance for doubtful accounts -  -  -  - 
    Total trade receivables 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
Unbilled construction revenues (Note 28) 830,749,471.88  30,573,802.77  -  - 
Other current receivables         
– Other receivables – related parties (Note 5) -   -     10,090.00  7,065.00 
– Other receivables 107,578.19  56,100.00  -  - 
– Accrued income 88,391.86  -  -  - 
–  Prepaid expenses 10,917,480.28   3,164,552.61   1,133,116.04  872,246.79 
–  Prepaid for contractor  146,054,332.99  3,079,801.17  -  - 
–  Advances 1,955,096.92  551,836.63  -  164,768.16 
– Withholding tax 4,523,123.81  3,344,724.15  -  11,207.23 
–  Revenue Department - Receivable 11,885,270.75  3,299,085.33  -  - 
– Input Tax Suspense 3,953,523.47  -  243,856.05  - 
–  Others 4,275,046.69  2,928,961.93  498,763.96  1,275,497.40 
 1,014,509,316.84  46,998,864.59  1,885,826.05  2,330,784.58 

Total trade and other current receivables 1,286,862,708.74  309,687,292.25  167,864,490.42  173,555,851.98 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
เงินสดในมือ 320,248.62  282,420.87  227,335.62  227,335.62 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 317,019,063.83   207,917,461.61   274,245,146.97  142,341,557.07 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 18,940,475.82  11,728,738.32  233,772.51  266,031.43 
เงินฝำกธนำคำรประจ ำไม่เกิน 3 เดือน 100,821,966.87   100,000,000.00   -  - 

รวม 437,101,755.14  319,928,620.80  274,706,255.10  142,834,924.12 

เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

เงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.8 ต่อปี 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
      รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ได ้        
      เรียกเก็บ (หมำยเหตุ 28) 830,749,471.88  30,573,802.77  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
- ลูกหน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5) -   -     10,090.00  7,065.00 
- ลูกหน้ีอ่ืน 107,578.19  56,100.00  -  - 
- รำยไดค้ำ้งรับ 88,391.86  -  -  - 
- ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 10,917,480.28  3,164,552.61  1,133,116.04  872,246.79 
- เงินจ่ำยล่วงหนำ้ผูรั้บเหมำ 146,054,332.99  3,079,801.17  -  - 
- เงินทดรองจ่ำย 1,955,096.92  551,836.63  -  164,768.16 
- ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 4,523,123.81  3,344,724.15  -  11,207.23 
- ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 11,885,270.75  3,299,085.33  -  - 
- ภำษีซ้ือรอน ำส่ง 3,953,523.47  -  243,856.05  - 
- อ่ืนๆ 4,275,046.69  2,928,961.93  498,763.96  1,275,497.40 

 1,014,509,316.84  46,998,864.59  1,885,826.05  2,330,784.58 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 1,286,862,708.74  309,687,292.25  167,864,490.42  173,555,851.98 
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Outstanding balances of receivable classified by ages are as follows: 

       (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
Trade receivables         

Not yet due receivables 160,555,414.86  144,762,087.19  124,457,468.16  128,470,238.63 
Overdue :        

Over 1 days to 30 days 41,299,774.37  63,665,693.98  36,142,374.37  38,545,411.68 
Over 31 days to 90 days  6,006,031.91  37,555,967.09  4,954,414.51  4,209,417.09 
Over 91 days to 180 days 424,407.33  -  424,407.33  - 
Over 181 days to 365 days -  -  -  - 
Over 365 days -  -  -  - 

Total 208,285,628.47  245,983,748.26  165,978,664.37  171,225,067.40 
Retention receivables to agreement* 64,067,763.43  16,704,679.40  -  - 

Total 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
Less Allowance doubtful accounts -  -  -  - 

Net 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  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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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้         
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 160,555,414.86  144,762,087.19  124,457,468.16  128,470,238.63 
เกินก ำหนดช ำระ        

1 – 30 วนั 41,299,774.37  63,665,693.98  36,142,374.37  38,545,411.68 
31 – 90 วนั 6,006,031.91  37,555,967.09  4,954,414.51  4,209,417.09 
91 – 180 วนั 424,407.33  -  424,407.33  - 
181 – 365 วนั -  -  -  - 
เกิน 365 วนัข้ึนไป -  -  -  - 

รวม 208,285,628.47  245,983,748.26  165,978,664.37  171,225,067.40 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำนตำมสญัญำ* 64,067,763.43  16,704,679.40  -  - 

รวม 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 272,353,391.90  262,688,427.66  165,978,664.37  171,225,067.40 

  *ระยะเวลำรับประกนัตำมสญัญำไม่เกิน 1 ปี 

  โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลำประมำณ 30  – 90 วนั 

บริษทัยอ่ยไดท้ ำสญัญำก่อสร้ำงโครงกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยชุมชน กบับริษทัแห่งหน่ึง (“คู่สัญญำ”) มูลค่ำงำนตำมสัญญำ
จ ำนวน 1,870 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดค้่ำก่อสร้ำง และมูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่เรียก
เก็บ ตำมอตัรำส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ 42.96 % คิดเป็นจ ำนวน 803.27 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยยงัไม่ได้
ออกใบแจง้เรียกเก็บ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยไดอ้อกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บเงินจ ำนวน 104.25 ลำ้นบำท 
แลว้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ยไดพิ้จำรณำแลว้เช่ือวำ่จะไดรั้บช ำระเงินดงักล่ำวทั้งจ ำนวน จึงไม่พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ 
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8. INVENTORIES 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
Raw materials and supplies 35,610,139.16  49,678,680.61  30,187,374.47  45,855,269.82 
Good in transit 2,374,988.74  218,041.68  2,374,988.74  218,041.68 
Work in process 39,560,315.49  42,532,685.06  35,327,492.83  39,685,396.75 
Construction in progress (Note 28) -  4,326,386.59  -  - 
Finished goods 25,187,875.65  22,376,398.47  18,323,561.08  22,376,398.47 
     Total 102,733,319.04  119,132,192.41  86,213,417.12  108,135,106.72 
Less Allowance for decline values (4,318,394.44)  (21,122,126.23)  (3,361,716.79)  (20,233,469.47) 
 98,414,924.60  98,010,066.18  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  Separate 
 2018  2017  2018  2017 
Beginning balance as at January 1 21,122,126.23  19,884,240.21  20,233,469.47  19,070,794.71 
Increase 809,033.31  3,668,220.82  486,236.49  3,420,323.11 
Reversal/ Disposal during the period (17,612,765.10)  (2,430,334.80)  (17,357,989.17)  (2,257,648.35) 
Ending balance as at December 31 4,318,394.44  21,122,126.23  3,361,716.79  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) 
  Consolidated  Separate 

 
Type 

 
Guarantee 

December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

 December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

Saving accounts Credit line and letter of guarantee -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
  -  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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8. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 35,610,139.16  49,678,680.61  30,187,374.47  45,855,269.82 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 2,374,988.74  218,041.68  2,374,988.74  218,041.68 
งำนระหวำ่งท ำ 39,560,315.49  42,532,685.06  35,327,492.83  39,685,396.75 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง (หมำยเหตุ 28) -  4,326,386.59  -  - 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 25,187,875.65  22,376,398.47  18,323,561.08  22,376,398.47 

รวม 102,733,319.04  119,132,192.41  86,213,417.12  108,135,106.72 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (4,318,394.44)  (21,122,126.23)  (3,361,716.79)  (20,233,469.47) 
 98,414,924.60  98,010,066.18  82,851,700.33  87,901,637.25 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 21,122,126.23   19,884,240.21   20,233,469.47  19,070,794.71 
ตั้งเพ่ิมข้ึน 809,033.31  3,668,220.82  486,236.49  3,420,323.11 
โอนกลบั/จ ำหน่ำยระหวำ่งปี (17,612,765.10)  (2,430,334.80)  (17,357,989.17)  (2,257,648.35) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 4,318,394.44  21,122,126.23  3,361,716.79  20,233,469.47 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำย ในงบก ำไรขำดทุน 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ประเภทเงินฝำก ภำระหลกัประกนั 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

ออมทรัพย ์ วงเงินกูย้มืและวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนั -  10,000,000.00  -  

 
10,000,000.00 

  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 

ในปี 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนั
กำรเงิน เพ่ือใหอ้อกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั 
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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 

 

Paid share capital 
Percentage of 
shareholding 

 

Cost 
Dividend 
income 

 Dec. 31, 
2018 

Dec. 31, 
2017 

Dec. 31, 
2018 

Dec. 31, 
2017 

Dec. 31, 
2018 

Dec. 31, 
2017 

Dec. 31, 
2018 

Dec. 31, 
2017 

Dec. 31, 
2018 

Dec.31, 
2017 

Subsidiaries directly held by the Company          
A2 Technologies Co., Ltd. 500,000 320,000 500,000 320,000 100 100 499,999 319,999 - - 
P2 Precision Co., Ltd. 150,000 150,000 150,000 150,000 100 100 149,999 149,999 - - 

Subsidiaries held through A2 Technologies Company Limited         
Cholkij Sakol Co., Ltd.               120,000 120,000 120,000 120,000 53.33 53.33 - - - - 
APCS Technologies Co., Ltd. 10,000 10,000 10,000 10,000 100 100 - - - - 
A2teeravat joint venture Co., Ltd. 75,000 - 18,750 - 49 - - - - - 

Subsidiary held through P2 Precision Company  Limited         
Asia Precision Tech Co., Ltd. 1,000 - 1,000 - 100 - - - - - 

Investments in subsidiaries directly held by the Company - net     649,998 469,998 - - 

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. 

Amount  
(Thousand Share) 

Par value 
(Baht : Share) 

Share capital 
(Thousand Baht) 

Paid share  
(Baht : Share) 

Paid share capital 
 (Thousand Baht) 

Share capital 4,000 10.00 40,000 10.00 40,000 
Add share capital 11,000 10.00 110,000 10.00 110,000 
Total share capital 15,000 10.00 150,000  150,000 

The Company has paid the entire amount. 
P2 Precision Company Limited registered the change in its registered capital with the Ministry of Commerce on 
June 28, 2017. 
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรซ่ึงแสดงตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

  
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช ำระแลว้ 

สดัส่วนร้อยละ 
ของกำรลงทุน 

 
รำคำทุน 

 
เงินปันผลรับ 

 31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค.
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ           
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ  ำกดั 500,000 320,000 500,000 320,000 100 100 499,999 319,999 - - 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ำกดั 150,000 150,000 150,000 150,000 100 100 149,999 149,999 - - 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั           
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 120,000 120,000 120,000 120,000 53.33 53.33 - - - - 
บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ  ำกดั 10,000 10,000 10,000 10,000 100 100 - - - - 
บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ำกดั 75,000 - 18,750 - 49 - - - - - 
บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษทั พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั           
บริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั 1,000 - 1,000 - 100 - - - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ       649,998 469,998 - - 

10.1 เงนิลงทุนในบริษัท พทูี พรีซิช่ัน จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 3/2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติั
ให้เพ่ิมทุนในบริษทั พีทู พรีซิชั่น จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 
บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 4,000 10.00 40,000 10.00 40,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 11,000 10.00 110,000 10.00 110,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 15,000 10.00 150,000  150,000 

บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 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: 

 

A2 Technologies Co., Ltd. 

Amount  

(Thousand Share) 

Par value 

(Baht : Share) 

Share capital 

(Thousand Baht) 

Paid share  

(Baht : Share) 

Paid share capital 

 (Thousand Baht) 

Share capital 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: 

 

A2 Technologies Co., Ltd. 

Amount  

(Thousand Share) 

Par value 

(Baht : Share) 

Share capital 

(Thousand Baht) 

Paid share  

(Baht : Share) 

Paid share capital 

 (Thousand Baht) 

Share capital 10,000 10.00 100,000 10.00 100,000 

Add share capital 22,000 10.00 220,000 10.00 220,000 

Total share capital 32,000 10.00 320,000  320,000 

The Company has paid the increasing in share capital of A2 Technologies Co., Ltd. at the full amount. 

A2 Technologies Company Limited 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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10.2 เงนิลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติ
อนุมติัให้เพ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 32,000 10.00 320,000 10.00 320,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 18,000 10.00 180,000 10.00 180,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 50,000 10.00 500,000  500,000 

บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 5/2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติัให้
เพ่ิมทุนในบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

จ ำนวนหุน้ 
(พนัหุน้) 

มูลค่ำหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

เรียกช ำระหุน้ละ 
(บำทต่อหุน้) 

ทุนช ำระแลว้ 
(พนับำท) 

ทุนจดทะเบียน เดิม 10,000 10.00 100,000 10.00 100,000 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 22,000 10.00 220,000 10.00 220,000 
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 32,000 10.00 320,000  320,000 

บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2560  

10.3 เงนิลงทุนในบริษัท เอพซีีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2560  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 มีมติ
อนุมติัใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทั เอ
พีซีเอส เทคโนโลยี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,000 บำท) โดยบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ถือหุ้นจ ำนวน 
9,997 หุน้ หรือร้อยละ 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 Preferred stock  
(Voting rights 99.99%) 

Common stock 
(Voting rights 0.01%) 

A2 Technologies Co., Ltd. 3,674,997 Shares - 

Teeravat Surin Construction Co., Ltd. - 3,825,000 Shares 

Minor shareholders 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 เงนิลงทุนในบริษัท กจิการร่วมค้า เอทูตรีวฒัน์ จ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ไดมี้
มติอนุมติัใหบ้ริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. อนุมติัลงทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจ  

ช่ือบริษทั : บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

ทุนจดทะเบียน  

 

: 75,000,000 บำท แบ่งเป็น 

- หุ้นสำมญั จ ำนวน 3,825,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท มีสิทธิออกเสียง 
1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

- หุ้นบุริมสิทธิ จ ำนวน 3,675,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท มีสิทธิออกเสียง  
1 หุน้ ต่อ 10,000 เสียง 

ทุนเรียกช ำระแลว้ : เรียกช ำระงวดแรกในอตัรำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ถือหุน้รวมจ ำนวน 7,499,997 หุน้ หรือร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทู ตีรวฒัน์ จ ำกดัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561  

2. อนุมติักำรขำยหุ้นสำมญัของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั (ถือหุ้นสำมญัโดยบริษทั เอทู เทคโนโลย ี
จ ำกดั) จ ำนวน 3,825,000 หุ้นมูลค่ำตำมบญัชี 10 บำท ต่อหุ้น (ช ำระแลว้มูลค่ำหุ้นละ 2.50 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
9,562,500 บำท) สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 51 (สิทธิออกเสียง 0.01%) ใหก้บั บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 
ทั้งน้ี บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั จ่ำยช ำระรำคำจ ำนวนเงิน 9,562,500 บำท ในเดือนพฤษภำคม 2561 

ส่วนกำรถือหุน้หลงักำรขำย ของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 
(สิทธิออกเสียง 99.99%) 

หุ้นสามญั 
(สิทธิออกเสียง 0.01%) 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 3,674,997 หุน้ - 
บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั - 3,825,000 หุน้ 
ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 3 หุน้ - 

โดยผูถื้อหุ้นบุริมสิทธ์ิไดรั้บเงินปันผล และไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเม่ือเลิกกิจกำรหรือช ำระบญัชีของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้น
สำมญัในอตัรำร้อยละ 203 ของทุนช ำระแลว้ของหุ้นบุริมสิทธ์ินั้น ทั้งน้ีในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่
หุน้สำมญัมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง และหุน้บุริมสิทธ์ิมีสิทธิออกเสียง 1 หุน้ต่อ 1,000 เสียง 
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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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ต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561  บริษทัยอ่ย ไดท้ ำสญัญำซ้ือขำยหุน้คืน จำก บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 
โดยก ำหนดรำคำซ้ือขำยหุ้นต่อหุ้น เท่ำกบัมูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแลว้ และตกลงจะซ้ือขำยหุ้นสำมญัหลงัจำกโครงกำร 
ก่อสร้ำงฯ ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน ทั้งน้ีบริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั ไดจ้ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ 
เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั ไวก้บับริษทัยอ่ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดัไดจ่้ำยเงินมดัจ ำตำมสญัญำซ้ือขำยหุน้คืนจ ำนวน 9,562,500 บำท ณ วนัท่ีท ำสญัญำ 

ทั้งน้ี บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัฯ เน่ืองจำกบริษทัมีอ ำนำจ
ควบคุมทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือไดม้ำซ่ึง
ประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

10.5 การลงทุนทีส่ าคญัของบริษัท เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั  

10.5.1 ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 
ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. อนุมติัด ำเนินกำรกิจกำรคำ้ร่วม (Consortium) 

ช่ือกิจกำรคำ้ร่วม : กิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และ เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

คู่สญัญำ และสดัส่วนกำรด ำเนินงำน : บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ร้อยละ 49 

  บริษทั โซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั ร้อยละ 51 

  โดยแต่ละฝ่ำยแต่งตั้งตวัแทนของตน ฝ่ำยละ 1 คน เพ่ือร่วมลงนำมใน
ขอ้ตกลง และเอกสำรต่ำงๆ อนัเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสูบน ้ ำจำกแม่น ้ ำบำงประกง 
งำนปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ สถำนีสูบน ้ ำฉะเชิงเทรำ และสถำนีสูบน ้ ำบำง
ปะกงของ บริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกัด 
(มหำชน)โดยมีมูลค่ำโครงกำร จ ำนวน 106.50 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ีเม่ือกำรด ำเนินงำนแลว้เสร็จตำมวตัถุประสงค ์ สญัญำกิจกำรคำ้ร่วมจะส้ินสุดลง 

2. อนุมติักรอบวงเงินกำรค ้ำประกนัวงเงินกบัสถำบนักำรเงินให้กบักิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และ บริษทั  
เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่ำโครงกำร โดยมอบอ ำนำจให้กรรมกำรบริหำรของบริษทั เอเซีย  
พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูพิ้จำรณำเป็นครำวๆไป และตอ้งน ำกลบัมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย  
พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ทุก 3 เดือน 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2561 กิจกำรคำ้ร่วมโซล่ำร์ อีพีซีเอฟ จ ำกดั และบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดท้ ำ
สญัญำก่อสร้ำงกบับริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมสญัญำ 
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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; 

(Unit: Million Baht) 

Company’s name 

Proportion of equity 
interest held by  

non-controlling interests 
Accumulated balance of  
non-controlling interests 

Profit/loss allocated to 
non-controlling interests 

during the year 

Dividend paid to non-
controlling interests 

during the year 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 (%) (%)       

Cholkij Sakol Co., Ltd. 46.67 46.67 153.09 149.92 3.12 (12.20) - - 
A2teeravat joint venture Co., Ltd.* - - 9.53 - - - - - 
   162.62 149.92     

* Details as described in Note 10.4 
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10.5.2 ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ลงนำมในสัญญำกิจกำรคำ้ร่วม ระหวำ่ง บริษทั โซล่ำ อีพีซีเอฟ จ ำกดั 
กบับริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือเขำ้ร่วมประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำจ ำนวน 5 โครงกำร 
มูลค่ำรวม 694.26 ลำ้นบำท 

10.6 เงนิลงทุนในบริษัท เอเซียพรีซิช่ันเทค จ ากดั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 มีมติ
อนุมติัให้บริษทั พีทู พรีซิชั่น จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทั 
เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
1 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท) โดยบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั ถือหุ้นจ ำนวน 199,997 หุ้น 
หรือร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

10.7 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมใน

ระหว่ำงปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั 46.67 46.67 153.09 149.92 3.12 (12.20) - - 

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ำกดั* - - 9.53 - - - - - 

   162.62 149.92     

* 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 4.33  5.15    78.56 
Non-current assets 355.46  359.64    - 
Current liabilities 110.29  118.80    59.85 
Non - current liabilities 69.67  77.67    - 
Equity attributable to owners of the Company 95.91  89.76    9.19 
Non-controlling interests 83.93  78.55    9.53 
        

Condensed statement of profit or loss and other         
comprehensive income        
For the years ended December 31,        
Revenues 35.91  0.37    13.60 
Expenses (24.43)  (21.76)    (13.64) 
Profit (loss) for the year 11.48  (21.39)    (0.04) 

        
Condensed statement of cash flows        
Dividends paid to non-controlling interests -  -    - 

Net cash inflow (outflow) from operating activities 22.84  (24.06)    (0.45) 
Net cash inflow (outflow) from investing activities (0.86)  5.94    (18.11) 
Net cash inflow (outflow) from financing activities (20.60)  19.49    18.75 
Net cash inflow (outflow) 1.38  1.37    0.19 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทู

ตีรวฒัน์ จ ำกดั 
 2561  2560  2561 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ ณ วนัที ่31 ธันวาคม         
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4.33  5.15    78.56 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 355.46  359.64    - 
หน้ีสินหมุนเวยีน 110.29  118.80    59.85 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 69.67  77.67    - 
ส่วนของเจำ้ของถือโดยบริษทั 95.91  89.76    9.19 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  83.93  78.55    9.53 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ        
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
รำยไดร้วม 35.91  0.37    13.60 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (24.43)  (21.76)    (13.64) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 11.48  (21.39)  (0.04) 

        
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ        
เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม -  -    - 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 22.84  (24.06)    (0.45) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (0.86)  5.94    (18.11) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (20.60)  19.49    18.75 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 1.38  1.37  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: 

  (Unit : Baht) 
  Consolidated 
   

 
Land 

 Building and 
Building 

Improvement 

  
Machinery and 

Equipment 

  
Furniture and Office 

Equipment 

  
 

Motor Vehicles 

  
Land 

Improvement 

  
Construction in 

progress 

  
 

Total 
Cost                 
Balance as at January 1, 2017  352,774,657.37  133,484,543.75  1,608,577,540.38  18,099,471.87  17,910,136.73  -  22,527,484.08  2,153,373,834.18 
     Purchase  -  8,137,946.06  25,238,401.73  3,929,426.90  1,809,000.00  814,380.00  5,513,473.37  45,442,628.06 
     Transfer in (out)  -  -  11,181,450.35  (84,000.00)  (809,626.00)  -  (11,097,450.35)  (809,626.00) 
     Disposal / Written off  -  (1,389,470.00)  (60,213,317.83)  (6,100,666.60)  -  -  -  (67,703,454.43) 
Balance as at December 31, 2017  352,774,657.37  140,233,019.81  1,584,784,074.63  15,844,232.17  18,909,510.73  814,380.00  16,943,507.10  2,130,303,381.81 
     Purchase  -  1,499,940.94  18,014,794.41  4,337,342.35  3,032,224.30  -  4,147,507.57  31,031,809.57 
     Transfer in (out)  -  (33,992.52)  10,613,141.92  33,992.52  -  -  (12,813,802.13)  (2,200,660.21) 
     Disposal / Written off  -  -  (20,578,281.41)  (1,684,068.06)  (4,096,571.57)  -  -  (26,358,921.04) 
Balance as at December 31, 2018  352,774,657.37  141,698,968.23  1,592,833,729.55  18,531,498.98  17,845,163.46  814,380.00  8,277,212.54  2,132,775,610.13 
Accumulated depreciation                 
Balance as at January 1, 2017  -  (54,139,822.43)  (1,015,465,630.33)  (14,374,209.41)  (15,799,411.03)  -  -  (1,099,779,073.20) 
     Depreciation for the year  -  (3,838,782.17)  (124,286,672.75)  (1,691,237.10)  (560,125.78)  (45,069.74)  -  (130,421,887.54) 
     Transfer (in) out  -  -  -  -  471,911.95  -  -  471,911.95 
     Disposal / Written off  -  290,581.52  55,198,608.74  5,204,552.03  -  -  -  60,693,742.29 
Balance as at December 31, 2017  -  (57,688,023.08)  (1,084,553,694.34)  (10,860,894.48)  (15,887,624.86)  (45,069.74)  -  (1,169,035,306.50) 
     Depreciation for the year  -  (3,988,008.75)  (104,436,866.33)  (1,961,707.09)  (1,056,912.06)  (162,875.80)  -  (111,606,370.03) 
     Transfer (in) out  -  170.88  -  (170.88)  -  -  -  - 
     Disposal / Written off  -  -  18,478,836.29  1,608,058.17  4,096,567.57  -  -  24,183,462.03 
Balance as at December 31, 2018  -  (61,675,860.95)  (1,170,511,724.38)  (11,214,714.28)  (12,847,969.35)  (207,945.54)  -  (1,256,458,214.50) 
                 
Net book value as at December 31, 2017  352,774,657.37  82,544,996.73  500,230,380.29  4,983,337.69  3,021,885.87  769,310.26  16,943,507.10  961,268,075.31 
Net book value as at December 31, 2018  352,774,657.37  80,023,107.28  422,322,005.17  7,316,784.70  4,997,194.11  606,434.46  8,277,212.54  876,317,395.63 
                 
Depreciation in statement of profit or loss for the year :                 
Ended December 31, 2017                130,421,887.54 
Ended December 31, 2018                111,606,370.03 
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11. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
   

ท่ีดิน 
 อำคำรและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

  
ยำนพำหนะ 

  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 สินทรัพยร์ะหว่ำง
ก่อสร้ำง 

  
รวม 

ราคาทุน                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  352,774,657.37  133,484,543.75  1,608,577,540.38  18,099,471.87  17,910,136.73  -  22,527,484.08  2,153,373,834.18 
     ซ้ือเพ่ิม  -  8,137,946.06  25,238,401.73  3,929,426.90  1,809,000.00  814,380.00  5,513,473.37  45,442,628.06 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  11,181,450.35  (84,000.00)  (809,626.00)  -  (11,097,450.35)    (809,626.00) 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  (1,389,470.00)  (60,213,317.83)  (6,100,666.60)  -  -  -  (67,703,454.43) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  352,774,657.37  140,233,019.81  1,584,784,074.63  15,844,232.17  18,909,510.73  814,380.00  16,943,507.10  2,130,303,381.81 
     ซ้ือเพ่ิม  -  1,499,940.94  18,014,794.41  4,337,342.35  3,032,224.30  -  4,147,507.57  31,031,809.57 
      โอนเขำ้ (โอนออก)  -  (33,992.52)  10,613,141.92  33,992.52  -  -  (12,813,802.13)  (2,200,660.21) 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  -  (20,578,281.41)  (1,684,068.06)  (4,096,571.57)  -  -  (26,358,921.04) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  352,774,657.37  141,698,968.23  1,592,833,729.55  18,531,498.98  17,845,163.46  814,380.00  8,277,212.54  2,132,775,610.13 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  -  (54,139,822.43)  (1,015,465,630.33)  (14,374,209.41)  (15,799,411.03)  -  -  (1,099,779,073.20) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (3,838,782.17)  (124,286,672.75)  (1,691,237.10)  (560,125.78)  (45,069.74)  -  (130,421,887.54) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  471,911.95  -  -  471,911.95 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -     290,581.52  55,198,608.74  5,204,552.03  -  -  -  60,693,742.29 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  -  (57,688,023.08)  (1,084,553,694.34)  (10,860,894.48)  (15,887,624.86)  (45,069.74)  -  (1,169,035,306.50) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (3,988,008.75)  (104,436,866.33)  (1,961,707.09)  (1,056,912.06)  (162,875.80)  -  (111,606,370.03) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  170.88  -  (170.88)  -  -  -  - 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  -  18,478,836.29  1,608,058.17  4,096,567.57  -  -  24,183,462.03 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  -  (61,675,860.95)  (1,170,511,724.38)  (11,214,714.28)  (12,847,969.35)  (207,945.54)  -  (1,256,458,214.50) 
                 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  352,774,657.37  82,544,996.73  500,230,380.29  4,983,337.69  3,021,885.87  769,310.26  16,943,507.10  961,268,075.31 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  352,774,657.37  80,023,107.28  422,322,005.17  7,316,784.70  4,997,194.11  606,434.46  8,277,212.54  876,317,395.63 
                 
ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี :                 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560                130,421,887.54 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561                111,606,370.03 
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  (Unit : Baht) 
  Separate 
   

 
Land 

 Building and 
Building 

Improvement 

  
Machinery and 

Equipment 

  
Furniture and Office 

Equipment 

  
 

Motor Vehicles 

  
Construction in 

progress 

  
 

Total 
Cost               
Balance as at January 1, 2017  40,170,032.37  110,926,645.09  1,356,094,692.56  14,366,816.52  17,100,510.73  22,527,484.08  1,561,186,181.35 
     Purchase  -  2,325,136.67  21,857,417.44  785,812.16  -  5,200,843.37  30,169,209.64 
     Transfer in (out)  -  -  11,097,450.35  -  -  (11,097,450.35)  - 
     Disposal / Written off  -  (139,040.00)  (54,189,835.18)  (4,694,178.96)  -  -  (59,023,054.14) 
Balance as at December 31, 2017  40,170,032.37  113,112,741.76  1,334,859,725.17  10,458,449.72  17,100,510.73  16,630,877.10  1,532,332,336.85 
     Purchase  -  -  17,306,673.41  1,201,475.23  -  3,857,507.57  22,365,656.21 
     Transfer in (out)  -  -  10,083,141.92  -  -  (12,252,792.13)  (2,169,650.21) 
     Disposal / Written off  -  -  (9,290,020.72)  (1,313,166.18)  (4,096,571.57)  -  (14,699,758.47) 
Balance as at December 31, 2018  40,170,032.37  113,112,741.76  1,352,959,519.78  10,346,758.77  13,003,939.16  8,235,592.54  1,537,828,584.38 
Accumulated depreciation               
Balance as at January 1, 2017  -  (52,553,131.18)  (845,808,579.55)  (13,126,366.54)  (15,377,407.47)  -  (926,865,484.74) 
     Depreciation for the year  -  (3,008,378.39)  (118,210,234.19)  (774,052.37)  (178,154.56)  -  (122,170,819.51) 
     Transfer (in) out  -  -  -  -  -  -  - 
     Disposal / Written off  -  139,039.00  49,312,131.09  4,688,200.05  -  -  54,139,370.14 
Balance as at December 31, 2017  -  (55,422,470.57)  (914,706,682.65)  (9,212,218.86)  (15,555,562.03)  -  (994,896,934.11) 
     Depreciation for the year  -  (2,969,871.19)  (98,614,102.05)  (558,193.27)  (178,154.56)  -  (102,320,321.07) 
     Transfer (in) out  -  -  -  -  -  -  - 
     Disposal / Written off  -  -  8,448,454.41  1,313,164.18  4,096,567.57  -  13,858,186.16 
Balance as at December 31, 2018  -  (58,392,341.76)  (1,004,872,330.29)  (8,457,247.95)  (11,637,149.02)  -  (1,083,359,069.02) 
               
Net book value as at December 31, 2017  40,170,032.37  57,690,271.19  420,153,042.52  1,246,230.86  1,544,948.70  16,630,877.10  537,435,402.74 
Net book value as at December 31, 2018  40,170,032.37  54,720,400.00  348,087,189.49  1,889,510.82  1,366,790.14  8,235,592.54  454,469,515.36 
               
Depreciation in statement of profit or loss for the year               
Ended December 31, 2017              122,170,819.51 
Ended December 31, 2018              102,320,321.07 
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  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

ท่ีดิน 
 อำคำรและส่วน

ปรับปรุงอำคำร 
 เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

  
ยำนพำหนะ 

 สินทรัพยร์ะหว่ำง
ก่อสร้ำง 

  
รวม 

ราคาทุน               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  40,170,032.37  110,926,645.09  1,356,094,692.56  14,366,816.52  17,100,510.73  22,527,484.08  1,561,186,181.35 
     ซ้ือเพ่ิม  -  2,325,136.67  21,857,417.44  785,812.16  -  5,200,843.37  30,169,209.64 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  11,097,450.35  -  -  (11,097,450.35)  - 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  (139,040.00)  (54,189,835.18)  (4,694,178.96)  -  -  (59,023,054.14) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  40,170,032.37  113,112,741.76  1,334,859,725.17  10,458,449.72  17,100,510.73  16,630,877.10  1,532,332,336.85 
     ซ้ือเพ่ิม  -  -  17,306,673.41  1,201,475.23  -  3,857,507.57  22,365,656.21 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  -  -  10,083,141.92  -  -  (12,252,792.13)  (2,169,650.21) 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  -  (9,290,020.72)  (1,313,166.18)  (4,096,571.57)  -  (14,699,758.47) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  40,170,032.37  113,112,741.76  1,352,959,519.78  10,346,758.77  13,003,939.16  8,235,592.54  1,537,828,584.38 
ค่าเส่ือมราคาสะสม               
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  -  (52,553,131.18)  (845,808,579.55)  (13,126,366.54)  (15,377,407.47)  -  (926,865,484.74) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (3,008,378.39)  (118,210,234.19)  (774,052.37)  (178,154.56)  -  (122,170,819.51) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  -  -  - 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  139,039.00  49,312,131.09  4,688,200.05  -  -  54,139,370.14 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  -  (55,422,470.57)  (914,706,682.65)  (9,212,218.86)  (15,555,562.03)  -  (994,896,934.11) 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  -  (2,969,871.19)  (98,614,102.05)  (558,193.27)  (178,154.56)  -  (102,320,321.07) 
     (โอนเขำ้) โอนออก  -  -  -  -  -  -  - 
     จ  ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  -  -  8,448,454.41  1,313,164.18  4,096,567.57  -  13,858,186.16 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  -  (58,392,341.76)  (1,004,872,330.29)  (8,457,247.95)  (11,637,149.02)  -  (1,083,359,069.02) 
               
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  40,170,032.37  57,690,271.19  420,153,042.52  1,246,230.86  1,544,948.70  16,630,877.10  537,435,402.74 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  40,170,032.37  54,720,400.00  348,087,189.49  1,889,510.82  1,366,790.14  8,235,592.54  454,469,515.36 
               
ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี :               
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560              122,170,819.51 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561              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: 

 (Unit : Baht) 

Balance as at January 1, 2017 159,572,328.49 
Amortized during the year (5,665,289.77) 

Balance as at December 31, 2017 153,907,038.72 
Amortized during the year (5,665,289.77) 
Balance as at December 31, 2018 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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กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 318.10 
ลำ้นบำท และ 321.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปค ้ำประกนัสินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชย ์ 

รำคำทุนของสินทรัพยท่ี์ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ของงบกำรเงินรวม
มีจ ำนวน 561.68 ลำ้นบำท และ 315.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 506.84 ลำ้นบำท และ 262.09 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

12. สิทธิจากสัญญาขายน า้ดบิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 159,572,328.49 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (5,665,289.77) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 153,907,038.72 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (5,665,289.77) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 148,241,748.95 

มูลค่ำของสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบถือตำมรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระ ลงวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2559 ซ่ึงประเมินมูลค่ำของ
โครงกำรตำมวิธีรำยได ้โดยใชส้มมติฐำนจำกจ ำนวนปริมำณน ้ ำขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวต้ำมสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ ตำมระยะเวลำท่ีเหลือ
ของสญัญำขำยน ้ ำดิบโดยประมำณ 29 ปี หกัมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

ฝ่ำยบริหำรประมำณกำรระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์ในสิทธิจำกสัญญำขำยน ้ ำดิบ เร่ิมนับจำกระยะเวลำท่ี บริษทัฯ มี
อ ำนำจควบคุมบริษทัยอ่ย และส้ินสุดเม่ือหมดระยะเวลำตำมสญัญำซ้ือขำยน ้ ำดิบรวมระยะเวลำ 350 เดือน โดยค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุนโดยวธีิเสน้ตรง 
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13 OTHER INTANGILBLE ASSETS 
The condensed movements for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 Computer program  Computer program 
Cost     
Balance as at January 1, 2017  11,651,418.52  11,556,068.52 
Increase during the year  262,904.77  - 
Balance as at December 31, 2017         11,914,323.29  11,556,068.52 
Increase during the year  337,357.42              16,435.93 
Balance as at December 31, 2018  12,251,680.71  11,572,504.45 
Accumulated amortization     
Balance as at January 1, 2017  (11,151,048.61)  (11,122,069.28) 
Amortization charge      (364,642.32)  (310,208.99) 
Balance as at December 31, 2017  (11,515,690.93)  (11,432,278.27) 
Amortization charge  (294,532.43)  (124,113.72) 
Balance as at December 31, 2018  (11,810,223.36)    (11,556,391.99) 
     
Net book value as at December 31, 2017  398,632.36  123,790.25 

Net book value as at December 31, 2018  441,457.35  16,112.46 

     
The amortization expense in statement of profit 
or loss for the year : 

    

Ended December 31, 2017  364,642.32  310,208.99 

Ended December 31, 2018  294,532.43              124,113.72 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  11,651,418.52  11,556,068.52 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี              262,904.77   - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560          11,914,323.29   11,556,068.52 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  337,357.42  16,435.93 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  12,251,680.71  11,572,504.45 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560  (11,151,048.61)  (11,122,069.28) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี             (364,642.32)  (310,208.99) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560        (11,515,690.93)  (11,432,278.27) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  (294,532.43)  (124,113.72) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  (11,810,223.36)  (11,556,391.99) 
     
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   398,632.36   123,790.25 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  441,457.35  16,112.46 

     
ค่าตดัจ าหน่ายทีอ่ยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี :     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560              364,642.32   310,208.99 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  294,532.43  124,113.72 
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14 DEFERRED TAX 

Deferred tax as at December 31, 2018 and 2017 are as follows: 
 (Unit : Baht) 
 For the years ended December 31, 
 Consolidated Separate 
 2018  2017  2018  2017 
Deferred tax assets -  -  -  - 
Deferred tax liabilities -  (38,228,857.37)  -  - 
Deferred tax assets – net  -  (38,228,857.37)  -  - 

Movements in deferred tax assets and deferred tax liabilities during the years 2018 and 2017 are as follows: 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

  (Charged) / credited to:  

 
January 1,    

2018 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income Equity 
December 31,   

2018 

Deferred tax assets :      
Deferred revenue – accounting - - - - - 
Total - - - - - 

      
Deferred tax liabilities :      
Additions from asset revaluation at the 

acquisition date. (38,228,857.37) 1,180,467.38 - - (37,048,389.99) 
Total (38,228,857.37) 1,180,467.38 - - (37,048,389.99) 
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14. ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  -  -  - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  (38,228,857.37)  -  - 
สินทรัพยห์น้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี-สุทธิ -  (38,228,857.37)  -  - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 2561 และ
2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย) / รำยไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2561 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :      
รำยไดร้อกำรรับรู้ทำงบญัชี - - - - - 
รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - - 

      
หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (38,228,857.37) 1,180,467.38 - - (37,048,389.99) 
รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (38,228,857.37) 1,180,467.38 - - (37,048,389.99) 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

  (Charged) / credited to:  

 
January 1,    

2017 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income Equity 
December 31,   

2017 

Deferred tax assets :      
Deferred revenue – accounting 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 
Total 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 

      
Deferred tax liabilities :      
Additions from asset revaluation at the 

acquisition date. (39,409,324.75) 1,180,467.38 - - (38,228,857.37) 
Total (39,409,324.75) 1,180,467.38 - - (38,228,857.37) 

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  2017 
Current tax :        

Income tax expenses for the year 32,966,207.23  10,141,423.83  12,384,152.73  - 
Deferred income tax :        

Expenses (income), deferred income tax 
on temporary differences and reversals 
of temporary differences. 

 
 

- 

  
 

5,765,846.15 

  
 

- 

  
 

- 
 32,966,207.23  15,907,269.98  12,384,152.73  - 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย) / รำยไดใ้น  

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2560 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :      
รำยไดร้อกำรรับรู้ทำงบญัชี 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 
รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,765,846.15 (5,765,846.15) - - - 

      
หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพ่ิมจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ (39,409,324.75) 1,180,467.38 - - (38,228,857.37) 
รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (39,409,324.75) 1,180,467.38 - - (38,228,857.37) 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 32,966,207.23 10,141,423.83 12,384,152.73 - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี :      
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชี
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว - 5,765,846.15 - - 
 32,966,207.23 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 Separate 
 2018 2017 2018 2017 

Balance as at January 1 130,546.23 - - - 
Tax (expense) income for the years 32,966,207.23 15,907,269.98 12,384,152.73 - 
Expenses (income), deferred income tax - (5,765,846.15) - - 
Paying corporate income tax in the middle of the year / 

paid during the year (5,780,855.22) (1,695,889.00)   
Corporate income tax is withholding with exercising 
rights (14,583,345.40) (8,314,988.60) (3,548,111.24) - 

Balance as at December 31 12,732,552.84 130,546.23 8,836,041.49 - 

Reconciliation of effective tax rate 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated 
 Promoted operation Non – promoted operation 
 2018  2017  2018  2017 
Profit (loss) before tax 30,209,580.90  34,634,049.05  227,331,367.17  117,454,457.99 
Tax rate 20%  20%  20%  20% 
Current income tax expense as tax rate 6,041,916.18  6,926,809.81  45,466,273.43  23,490,891.60 
Tax implications for:        

Non – deductible expenses by the revenue code 81,239.92  289,406.64  1,218,616.84  800,805.78 
Non – taxable income / Deductible expenses -  (98,147.21)  (395,235.66)  (99,862.59) 
Inter – company transactions -  -  1,033,032.01  926,171.00 
Benefit from taxable loss -  -  (14,375,079.54)  (13,807,972.54) 
Benefit of Non – taxable for promoted operation (6,123,156.10)  (7,118,069.24)  -  - 
Net loss in current year, not recognized as deferred tax -  -  18,600.15  4,597,236.73 

Total (6,041,916.18)  (6,926,809.81)  (12,500,066.20)  (7,583,621.62) 

Income tax expense -  -  32,966,207.23  15,907,269.98 
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ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย 

รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 130,546.23 - - - 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 32,966,207.23 15,907,269.98 12,384,152.73 - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - (5,765,846.15) - - 

     จ่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลำงปี/ จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (5,780,855.22) (1,695,889.00) - - 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยใชสิ้ทธิ (14,583,345.40) (8,314,988.60) (3,548,111.24) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  12,732,552.84 130,546.23 8,836,041.49 - 

 
รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

นิติบุคคล 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

นิติบุคคล 
 2561  2560  2561  2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 30,209,580.90  34,634,049.05  227,331,367.17  117,454,457.99 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 6,041,916.18  6,926,809.81  45,466,273.43  23,490,891.60 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:           
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 81,239.92  289,406.64  1,218,616.84  800,805.78 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม -  (98,147.21)  (395,235.66)  (99,862.59) 
ภำษีเงินไดก้ ำไรระหวำ่งกนั -  -  1,033,032.01  926,171.00 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ -  -  (14,375,079.54)  (13,807,972.54) 
ผลประโยชน์จำกกิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

 
(6,123,156.10) 

  
(7,118,069.24) 

 
- 

 
- 

ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อตดับญัชี 

 
- 

  
- 

 
18,600.15 

 
4,597,236.73 

รวม (6,041,916.18)  (6,926,809.81)  (12,500,066.20)  (7,583,621.62) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน -  -  32,966,207.23  15,907,269.98 
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 (Unit : Baht) 
 Separate 
 Promoted operation Non – promoted operation 
 2018  2017  2018  2017 
Profit (loss) before tax 30,209,580.90  34,634,049.05  118,941,213.42  67,848,246.19 
Tax rate 20%  20%  20%  20% 
Current income tax expense as tax rate 6,041,916.18  6,926,809.81  23,788,242.68  13,569,649.24 
Tax implications for:        

Non – deductible expenses by the revenue code 81,239.92  289,406.64  663,402.20  311,185.89 
Non – taxable income / Deductible expenses -  (98,147.21)  (360,235.66)  (72,862.59) 
Benefit from taxable loss -  -  (11,707,256.49)  (13,807,972.54) 
Benefit of Non – taxable for promoted operation (6,123,156.10)  (7,118,069.24)  -  - 
Net loss in current year, not recognized as deferred tax -  -  -  - 

Total (6,041,916.18)  (6,926,809.81)  (11,404,089.95)  (13,569,649.24) 

Income tax expense -  -  12,384,152.73  - 

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,  
2018 

December 31,  
2017 

December 31,  
2018 

December 31,  
2017 

Loss carry forward 14,851,689.72 24,634,185.77 - 11,707,256.49 

Employee benefit obligations 3,156,874.21 1,964,774.81 2,641,237.00 1,805,837.41 

Deferred tax assets - Net 18,008,563.93 26,598,960.58 2,641,237.00 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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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

นิติบุคคล 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

นิติบุคคล 
 2561  2560  2561  2560 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 30,209,580.90  34,634,049.05  118,941,213.42  67,848,246.19 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 6,041,916.18  6,926,809.81  23,788,242.68  13,569,649.24 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:           

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้มทำงภำษี 81,239.92  289,406.64  663,402.20  311,185.89 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม -  (98,147.21)  (360,235.66)  (72,862.59) 
ผลประโยชน์จำกขำดทุนทำงภำษียกมำ -  -  (11,707,256.49)  (13,807,972.54) 
ผลประโยชน์จำกกิจกำรท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

 
(6,123,156.10) 

  
(7,118,069.24) 

 
- 

 
- 

ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อตดับญัชี 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

รวม (6,041,916.18)  (6,926,809.81)  (11,404,089.95)  (13,569,649.24) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน -  -  12,384,152.73  - 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

ผลขำดทุนสะสม 14,851,689.72 24,634,185.77 - 11,707,256.49 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 3,156,874.21 1,964,774.81 2,641,237.00 1,805,837.41 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีสุทธิ 18,008,563.93 26,598,960.58 2,641,237.00 13,513,093.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 งบกำรเงินรวมไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีของบริษทัยอ่ยบำงแห่ง จ ำนวน 18.01 ลำ้นบำท และ 26.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบเฉพำะของบริษทั จ ำนวน 
2.64 ลำ้นบำท และ 13.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ยงัมีควำมไม่แน่นอนวำ่บริษทัจะ
มีก ำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกรำยกำรดงักล่ำว และหรือวำ่อำจไม่ไดใ้ชเ้ป็นรำยกำรหกัทำงภำษีในอนำคต 
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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  Separate 

  December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

 December 
31, 2018 

 December 
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  5,302,483.68  -  - 
 Raw Water Buy and Sell 

Contract 2,909,937.60  2,880,000.00  -  - 
 Fleet Card 550,345.11  418,000.00  -  - 

 18,181,632.18  8,600,483.68  -  - 
Payment deposit for shares   9,562,500.00  -  -  - 
Other non-current assets 11,606,493.49  10,080,744.12  945,169.50  1,059,886.88 
  39,350,625.67  18,681,227.80  945,169.50  1,059,886.88 
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ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดน้ ำไปรวมในกำรค ำนวณสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เพ่ือรับรู้ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทีย่งัไม่ได้ใช้        
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน        
  หมดอำยใุนอีก 2-5 ปี 74,258,448.60  64,634,646.42  -  - 
กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน        
  หมดอำยใุนอีก 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. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้        
ประเภทเงินฝำก ภำระหลกัประกนั        

– ออมทรัพย ์ กำรรับเงินค่ำจำ้ง
ล่วงหนำ้ 14,198,919.25  -  -  - 

– ฝำกประจ ำ วงเงินกูย้มืและวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนั 522,430.22  5,302,483.68  -  - 

 สญัญำซ้ือขำยน ้ ำดิบ 2,909,937.60  2,880,000.00  -  - 
 Fleet Card 550,345.11  418,000.00  -  - 

 18,181,632.18  8,600,483.68  -  - 
เงินมดัจ ำค่ำหุน้ 9,562,500.00  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,606,493.49  10,080,744.12  945,169.50  1,059,886.88 
  39,350,625.67  18,681,227.80  945,169.50  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  

 (Unit : Baht) 
 Interest rate (% p.a.) Consolidated Separate 
 December 

31, 2018 
December 
31, 2017 

December 
31, 2018 

December 
31, 2017 

December 
31, 2018 

December 
31, 2017 

Bank overdrafts MOR MOR 4,940,739.11 4,972,599.48 - - 
Promissory note from financial - 3.80 - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 
Total   4,940,739.11 19,972,599.48 - 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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เงินมดัจ ำค่ำหุน้ (หมำยเหตุ 10.4) 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดท้ ำสญัญำซ้ือขำยหุน้คืน จำก บริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั 
โดยก ำหนดรำคำซ้ือขำยหุ้นต่อหุ้น เท่ำกับมูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแลว้ และตกลงจะซ้ือขำยหุ้นสำมญัหลังจำกโครงกำรก่อสร้ำงฯ 
ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน ทั้งน้ีบริษทั ตีรวฒัน์สุรินทร์ก่อสร้ำง จ ำกดั ไดจ้ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั ไว้
กบับริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ไดจ่้ำยเงินมดัจ ำ จ ำนวน 9,562,500 บำท ณ วนัท่ีท ำสญัญำ 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ  

 (หน่วย : บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR MOR 4,940,739.11 4,972,599.48 - - 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน - 3.80 - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 
รวม   4,940,739.11 19,972,599.48 - 15,000,000.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง จ ำนวน 37 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 32 ลำ้นบำท และ 32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (ตัว๋สญัญำใชเ้งิน) ค ้ำประกนั โดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทั
และบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 11) 
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17 TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES  

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
Trade payable – Relate parties (Note 5) -  -  14,296,006.68  - 
Trade payable – Other parties 767,082,408.43     119,174,156.76  70,175,914.75  93,771,725.39 
Retention payables 61,018,908.58  11,059,261.54  -  - 
Advance Payment 7,123,580.99  -  -  - 
Asset payable – Other parties  396,240.00  436,160.00  396,240.00  436,160.00 
Unearned revenue from construction (Note 28) 13,247,655.83  -  -  - 
Cash advance received of contract  75,468,171.40  8,471,621.71  -  - 
Other current payable        
– Other payable – Relate parties (Note 5) -  -  80,000,000.00  - 
– Other payable – Other parties 4,956,931.58  5,473,932.35  3,235,499.48         4,323,148.99 
– Revenue department payables 6,874,455.32          9,247,767.45  2,571,891.35  2,476,882.38  
– Accrued expenses 3,570,839.87  817,323.04  2,784,650.34  336,738.79  
– Short-term employee benefits 22,116,921.35  16,936,569.03  18,799,817.74  14,409,656.89 
– Other 824,647.92  824,625.42  821,565.42  821,565.42 
Total trade and other current payables 962,680,761.27  172,441,417.30  193,081,585.76  116,575,877.86 

18 SHORT TERM – BORROWINGS 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
Borrowings from persons and related parties (Note 5) 71,318,602.26  72,673,625.96  -  - 
Borrowings from other company -  -  -  - 

 71,318,602.26  72,673,625.96  -  - 
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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  Separate 

Net book value as at January 1, 2018 -  - 
Add Increase 3,000,100.00  - 
Less Decrease (3,100,000.00)  - 
Net book value as at December 31, 2018 -  - 

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   Separate 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
Long – term borrowings        

Long – term borrowings from financial  institutions 77,601,768.45  85,701,768.57  -  - 
Finance lease liabilities 3,211,961.64  1,432,182.16  -  - 

 80,813,730.09  87,133,950.73  -  - 

Current portion of long – term liabilities  
      

Long – term borrowings from financial institutions (8,100,000.00)  (8,100,000.00)  -  - 
Finance lease liabilities (1,123,051.75)  (374,445.06)  -  - 
 (9,223,051.75)  (8,474,445.06)  -  - 

 71,590,678.34  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: 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated  Separate 

Net book value as at January 1, 2018 85,701,768.57  - 
Increase  -   
Decrease (8,100,000.12)   
Net book value as at December 31, 2018 77,601,768.45   
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เงินกูย้มืจำกบริษทัอ่ืน 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 -  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม 3,000,100.00  - 
หกั จ่ำยคืนเงินกู ้ (3,100,000.00)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 -  - 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำตัว๋สัญญำใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นกบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง โดยมีกำรคิดอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่ง
กนัในอตัรำร้อยละ 6.75 ก ำหนดช ำระคืนวนัท่ี 23 มกรำคม 2561 

19. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
เงินกูย้มืระยะยำว        
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 77,601,768.45  85,701,768.57  -  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,211,961.64  1,432,182.16  -  - 

             80,813,730.09  87,133,950.73  -  - 

ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี       

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (8,100,000.00)  (8,100,000.00)  -  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,123,051.75)  (374,445.06)  -  - 

 (9,223,051.75)  (8,474,445.06)  -  - 
 71,590,678.34  78,659,505.67  -  - 
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Long-term loan has detail of interest and repayment term which can be summarized as follows:  
  Credit limit       
  (Unit : Million Baht)       
Credit 
limit 

 December 
31, 2018 

 December 
31, 2017 

  
Period 

  
Interest rate 

  
Amount (Per Installments) 

1  210  210  September 2017 to  
December 2024 

 MLR p.a.  - Shall monthly repay at least 900,000 
Baht from January 2018 to July 2020 

- Shall monthly repay from at least 
900,000 Baht November 2018 to 
December 2020 

- Shall monthly repay at least1,500,000 
Baht from January 2021 to July 2022 

- Shall monthly repay from at least 
1,500,000 Baht November 2021 to 
December 2022 

- Shall monthly repay at least 2,000,000 
Baht from January 2023 to July 2024 

- Shall monthly repay from at least 
2,000,000 Baht November 2023 to 
December 2024 and remaining debts 
must be repaid within December 2024. 

The long-term borrowings of Baht 210 million represent loans of a subsidiary which have the following securities:  
1. Mortgage of its land subsidiaries. (Note 11) 
2. Pledge of its deposit subsidiaries. (Note 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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19.1 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 85,701,768.57  - 
บวก กูเ้พ่ิมเติม -  - 
หกั จ่ำยคืนเงินกู ้ (8,100,000.12)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 77,601,768.45  - 

เงินกูย้ืมระยะยำวมีรำยละเอียด อตัรำดอกเบ้ียและระยะเวลำช ำระคืนสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
  วงเงิน       
  (หน่วย : ลำ้นบำท)       

 
วงเงิน 

 31 ธนัวำคม 
2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

  
ระยะเวลำ 

  
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 

  
กำรช ำระหน้ี 

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

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

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

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

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

- ช ำระคืนเงินตน้เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566 
– 2567 ผอ่นช ำระเป็นจ ำนวนไม่น้อย
กวำ่เดือนละ 2,000,000 บำท และ
ตอ้งช ำระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมดให้เสร็จ
ส้ินภำยในเดือนธนัวำคม 2567 
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19.2 Liabilities under finance lease agreements 
 (Unit : Baht) 

   Consolidated 
 December 31, 2018 December 31, 2017 
Liabilities under finance lease agreements 3,471,991.70 1,522,250.00 
Less : Deferred interest expenses (260,030.06) (90,067.84) 
Total 3,211,961.64 1,432,182.16 
Less : Portion due within one year (1,123,051.75) (374,445.06) 
Liabilities under finance lease agreements - net of current portion 2,088,909.89 1,057,737.10 

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) 
 Consolidated 
 Less than 1 year 1-4 years Total 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Future minimum lease payments 1.22 0.42 2.25 1.10 3.47 1.52 
Deferred interest expenses (0.10) (0.05) (0.16) (0.04) (0.26) (0.09) 
Present value of future minimum lease payments 1.12 0.37 2.09 1.06 3.21 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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เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินวงเงิน 210 ลำ้นบำท เป็นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง มีหลกัประกนักำรกูย้ืมดงัน้ี 
1. จดจ ำนองท่ีดินของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 11) 
2. เงินฝำกประจ ำของบริษทัย่อย (หมำยเหตุ 15) 
3. กรรมกำรของบริษทัย่อยร่วมค ้ำประกนั  
4. มอบอ ำนำจกำรรับเงินจำกบริษทั จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ้ ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 

สัญญำเงินกูย้ืมขำ้งตน้มีขอ้ก ำหนดบำงประกำรท่ีตอ้งปฏิบตัิตำมเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล กำรรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
กำรให้บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงิน กำรก่อหน้ีสินเพ่ิมและกำรรักษำโครงสร้ำงผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2560 บริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีกบัสถำบนักำรเงินดงักล่ำว โดยบริษทัย่อยจะตอ้ง
ช ำระคืนเงินตน้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนธันวำคม 2567 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR และให้บริษทั เอทู เทคโนโลยี 
จ ำกดั ค  ้ำประกนัเงินกูย้ืม โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนั 

ภำยใตส้ัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขำ้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน หรือจดัตั้งนิติบุคคลอื่นเพื่อด ำเนินงำนแทน หรือร่วมกบันิติบุคคลอื่น
ดว้ยประกำรใดๆ ก็ตำม เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นหนังสือจำกธนำคำรก่อน 

2. ไม่จ่ำยเงินปันผลไม่ว่ำเฉพำะกำลหรือประจ ำปี หรือแจกจ่ำยให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผูถื้อหุ้นไม่ว่ำรำยใด
รำยหน่ึงหรือทั้งหมด และไม่ว่ำจะจ่ำยทำงใดหรือโดยวิธีใด เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมล่วงหนำ้เป็นหนงัสือจำกธนำคำร
ก่อน  

19.2 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

  (หน่วย: บำท) 
   งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,471,991.70 1,522,250.00 
หกั ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (260,030.06) (90,067.84) 
รวม 3,211,961.64 1,432,182.16 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,123,051.75) (374,445.06) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,088,909.89 1,057,737.10 

บริษทัยอ่ยไดท้ ำสญัญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำ
เป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 4 ปีและสญัญำดงักล่ำวเป็นสญัญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้
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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 

 December 31, 2018  December 31, 2017 

 

 
Severance 
benefits 

Other long-term 
employees 

benefits 

 
 

Total 

  
Severance 
benefits 

Other long-term 
employees 

benefits 

 
 

Total 
Employee benefits obligation at 

beginning of years 7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02 
 

5,839,234.54 2,536,011.05 8,375,245.59 
Increase from investment in 

subsidiaries - - - 
 

- - - 
Amounts recognized in profit or loss:       

Current service cost 1,358,835.13 471,518.02 1,830,353.15  858,053.43 452,329.08 1,310,382.51 

Interest cost 282,839.21 55,880.04 338,719.25  212,555.33 59,323.04 271,878.37 
Measurements of the other long-

term benefit 
 

- 
 

674,570.93 
 

674,570.93 
  

- 
 

386,409.83 
 

386,409.83 
Recognized in other comprehensive income:       
(Gain) loss from actuarial 

assumptions 
 

3,351,519.72 
 

- 
 

3,351,519.72 
  

1,320,340.72 
 

- 
 

1,320,340.72 
Benefits paid during the years - (1,085,000.00) (1,085,000.00)  (305,049.00) (685,000.00) (990,049.00) 
Employee benefits obligation at 

ending of years 12,918,329.08 2,866,041.99 15,784,371.07 
 

7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02 
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บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

                  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1.22 0.42 2.25 1.10 3.47 1.52 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี   (0.10) (0.05) (0.16) (0.04) (0.26) (0.09) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1.12 0.37 2.09 1.06 3.21 1.43 

19.3 วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่เบิกใช ้

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง  ประกอบดว้ยสินเช่ือ
หมุนเวยีน ซ่ึงไดแ้ก่ สินเช่ือค ้ำประกนั จ ำนวน 70 ลำ้นบำท และ สินเช่ือหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน จ ำนวน 180 ลำ้นบำท เพื่อ
ใชใ้นกำรสนับสนุนโครงกำรและเป็นทุนหมุนเวียน อตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียอตัรำตลำด (MONEY MARKET 
RATE) ค ้ำประกนัโดย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั โดยมีเง่ือนไขท่ี
ส ำคญั เก่ียวกบักำรขอเบิกสินเช่ือดงัน้ี 

1. บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั ตอ้งโอนสิทธิเรียกร้องตำมมูลค่ำงำนท่ีจำ้งตำมโครงกำรสญัญำหรือตำมคำ่งวดสุทธิหลงัหกั
เงินรับล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด เฉพำะงำนโครงกำรท่ีมูลค่ำสูงกว่ำ 30 ล้ำนบำทหรือ
ระยะเวลำโครงกำรท่ีเกินกวำ่ 9 เดือน 

2. กรณีเบิกใชสิ้นเช่ือค ้ ำประกนั ประเภทกำรรับเงินล่วงหน้ำ ก่อนกำรจดัท ำสัญญำหลกัประกนัให้ไวก้บัธนำคำร บริษทั  
เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ตอ้งจดัท ำสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องและ/หรือตอ้งจดทะเบียนหลกัประกนัทำงธุรกิจตำมสัญญำ
โครงกำรงำนนั้นตำมรูปแบบท่ีธนำคำรก ำหนด 
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 (Unit : Baht) 

 Separate 

 For the years ended 

 December 31, 2018  December 31, 2017 

 

 
Severance 
benefits 

Other long-term 
employees 

benefits 

 
 

Total 

  
Severance 
benefits 

Other long-term 
employees 

benefits 

 
 

Total 
Employee benefits obligation at 

beginning of years 6,780,298.03 2,248,889.00 9,029,187.03 
 

5,567,516.29 2,088,718.00 7,656,234.29 
Amounts recognized in profit or loss:       

Current service cost 520,544.05 391,059.02 911,603.07  447,438.53 374,856.00 822,294.53 

Interest cost 219,754.93 45,965.04 265,719.97  189,470.37 48,897.00 238,367.37 
Measurements of the other long-

term benefit - 566,035.93 566,035.93  - 286,418.00 286,418.00 
Recognized in other comprehensive income:       
(Gain) loss from actuarial 

assumptions 3,343,639.01 - 3,343,639.01 
  

880,921.84 
 

- 
 

880,921.84 
Benefits paid during the years - (910,000.00) (910,000.00)  (305,049.00) (550,000.00) (855,049.00) 
Employee benefits obligation at 

ending of years 10,864,236.02 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  December 31, 2017 
Recognized in profit or loss:    
  Costs of sales 1,137,688.03  798,714.50 
  Selling expenses 35,719.88  38,171.71 
  Administrative expenses 1,065,177.47  635,983.20 
  Executive compensation 605,057.95  495,801.30 
Total 2,843,643.33  1,968,670.71 
Recognized in other comprehensive income:    
  Actuarial profit arising from defined benefit plan (3,351,519.72)  (1,320,340.72) 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนและค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

 

เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเมื่อ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02  5,839,234.54 2,536,011.05 8,375,245.59 

เพ่ิมข้ึนจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย - - -  - - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :        

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 1,358,835.13 471,518.02 1,830,353.15  858,053.43 452,329.08 1,310,382.51 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 282,839.21 55,880.04 338,719.25  212,555.33 59,323.04 271,878.37 

กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
- 

 
674,570.93 

 
674,570.93 

  
- 

 
386,409.83 

 
386,409.83 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ 

 
 

3,351,519.72 

 
 

- 

 
 

3,351,519.72 

  
 

1,320,340.72 

 
 

- 

 
 

1,320,340.72 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหวำ่งปี - (1,085,000.00) (1,085,000.00)  (305,049.00) (685,000.00) (990,049.00) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 12,918,329.08 2,866,041.99 15,784,371.07  7,925,135.02 2,749,073.00 10,674,208.02 
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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 934,856.06  635,071.15 
  Selling expenses 35,719.88  38,171.71 
  Administrative expenses 537,919.08  470,287.88 
  Executive compensation 234,863.95  203,549.16 
Total 1,743,358.97  1,347,079.90 

Recognized in other comprehensive income:    
  Actuarial profit arising from defined benefit plan (3,343,639.01)  (880,921.84) 

  Principal actuarial assumptions at the valuation date are as follows:  

 Consolidated 

 December 31, 2018  December 31, 2017 
Discount rate (% per annum) 2.92 - 3.56  1.96 - 3.26 
Average salary increase rate (% per annum) 2.05 - 9.81  0.73 - 5.00 
Turnover Rate Age band  Age band 
Retirement age 60 years old  60 years old 

 
 Separate 

 December 31, 2018  December 31, 2017 
Discount rate (% per annum) 3.15 - 3.38  1.96 - 3.01 
Average salary increase rate (% per annum) 2.05 - 4.20  0.73 – 3.99 
Turnover Rate Age band  Age band 
Retirement age 60 years old  60 years old 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

 

เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

 เงินชดเชยเม่ือ
ออกจำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,780,298.03 2,248,889.00 9,029,187.03  5,567,516.29 2,088,718.00 7,656,234.29 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :        

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 520,544.05 391,059.02 911,603.07  447,438.53 374,856.00 822,294.53 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219,754.93 45,965.04 265,719.97  189,470.37 48,897.00 238,367.37 
กำรวดัมูลค่ำของผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืน - 566,035.93 566,035.93 

  
- 

 
286,418.00 

 
286,418.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 3,343,639.01 - 3,343,639.01 

  
880,921.84 

 
- 

 
880,921.84 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยระหว่ำงปี - (910,000.00) (910,000.00)  (305,049.00) (550,000.00) (855,049.00) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 10,864,236.02 2,341,948.99 13,206,185.01  6,780,298.03 2,248,889.00  9,029,187.03 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
  ตน้ทุนขำย 1,137,688.03  798,714.50 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 35,719.88  38,171.71 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,065,177.47  635,983.20 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 605,057.95  495,801.30 
รวม 2,843,643.33  1,968,670.71 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
  ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (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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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :    
  ตน้ทุนขำย 934,856.06  635,071.15 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 35,719.88  38,171.71 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 537,919.08  470,287.88 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 234,863.95  203,549.16 
รวม 1,743,358.97  1,347,079.90 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :    
  ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (3,343,639.01)  (880,921.84) 

ขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์
ของพนักงำนมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.92 - 3.56  1.96 - 3.26 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 2.05 - 9.81  0.73 - 5.00 
อตัรำกำรลำออก ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน  ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
เกษียณอำย ุ 60 ปี  60 ปี 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 3.15 - 3.38  1.96 - 3.01 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 2.05 - 4.20  0.73 - 3.99 
อตัรำกำรลำออก ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน  ตำมช่วงอำยขุองพนกังำน 
เกษียณอำย ุ 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) 659,999,862 

  
659,999,862 

 
659,999,862 

  
659,999,862 

Effect of shares issued during the year -  -     -  -    
The number of ordinary shares by the weighted 
average method 659,999,862 

  
659,999,862 

 
659,999,862 

  
659,999,862 

Earnings (loss) per share 0.34  0.22  0.21  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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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง)  
ต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กรณีอตัรำเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำลดลง 

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัรำลดลง 

ร้อยละ 0.50 
อตัรำคิดลด (877,556.00)  956,328.00  (685,117.00)  743,286.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 754,016.00  (700,079.00)  603,446.00  (561,950.00) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน (867,188.00)  933,422.00  (691,761.00)  739,536.00 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆที่เกิด ข้ึนแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอื่นซ่ึงอำจมี
ควำมสัมพนัธ์กนั 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี 793,631.00  603,113.00 
มำกกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 6,534,960.00  5,964,289.00 
เกินกวำ่ 5 ปี 22,866,670.00  14,825,738.00 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำย
ดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำอตัรำ
ค่ำจำ้งล่ำสุด 400 วนัสุดทำ้ย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำน บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำย
ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำรของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นจ ำนวน 3.31 ลำ้นบำท และ 
2.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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21. ส ารองตามกฎหมาย 

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

22. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงปี 

 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี   221,421,591.14  148,367,529.60  136,766,641.59  102,482,295.24 
        
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ (หน่วย : หุน้) 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยระหวำ่งปี -  -  -  - 
จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 659,999,862  659,999,862  659,999,862  659,999,862 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 0.34  0.22  0.21  0.16 

23. ข้อมูลแยกตามส่วนงานด าเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจัดกำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน และสินทรัพยต์ำมส่วนงำน รวมรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รำยไดอ่ื้น ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน 
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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 

Products for the air-
conditioning (HVAC) 

industry Products for Camera Industry 

 
Products for raw water 

industry 

Revenues from construction 
services, and consultancy 

fees Other products Total 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Revenues from sales and services 690.22 681.09 167.56 214.47 84.32 42.53 35.71 - 1,450.40 303.82 48.61 42.83 2,476.82 1,284.74 
Costs of sales / services (553.73) (579.61) (108.19) (144.13) (58.03) (29.22) (13.01) (10.71) (1,285.65) (211.34) (28.44) (19.18) (2,047.05) (994.19) 
Gross profit (loss) 136.49 101.48 59.37 70.34 26.29 13.31 22.70 (10.71) 164.75 92.48 20.17 23.65 429.77 290.55  
Unallocated income and expenses :               
Other income             3.67 2.35 
Distribution costs             (5.33) (5.04) 
Administrative expense             (161.90) (118.61) 
Other expenses             (0.12) (8.09) 
Finance costs             (8.55) (9.07) 
Profit (loss) before income tax expense             257.54 152.09 
Tax (expense) income             (32.97) (15.91) 
Profit (loss) for the year             224.57 136.18 
Other comprehensive income (expense) :        
Actuarial gains             (3.35) (1.32) 
Total other comprehensive income (expense) for the year            (3.35) (1.32) 
Total comprehensive income (expense) for the year            221.22 134.86 
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รำยละเอียดขอ้มูลแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมยำนยนต ์

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรม

เคร่ืองปรับอำกำศ 

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมกลอ้ง

ถ่ำยภำพ 
ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมน ้ำดิบ 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรตำม
สญัญำก่อสร้ำง และ 

ค่ำท่ีปรึกษำ ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 690.22 681.09 167.56  214.47 84.32 42.53 35.71 - 1,450.40 303.82 48.61 42.83 2,476.82 1,284.74 
ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร (553.73) (579.61) (108.19) (144.13) (58.03) (29.22) (13.01)  (10.71)  (1,285.65) (211.34) (28.44) (19.18) (2,047.05) (994.19) 
ก ำไรขั้นตน้ 136.49 101.48 59.37 70.34 26.29 13.31 22.70 (10.71) 164.75 92.48 20.17 23.65 429.77 290.55  
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :               
รำยไดอ่ื้น             3.67 2.35 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย             (5.33) (5.04) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร             (161.90) (118.61) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน             (0.12) (8.09) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (8.55) (9.07) 
ก ำไร(ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้             257.54 152.09 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (32.97) (15.91) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี             224.57 136.18 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :               
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

             
(3.35) 

 
(1.32) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ีนส ำหรับปี             (3.35) (1.32) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี             221.22 134.86 
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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 

Products for the air-
conditioning (HVAC) 

industry 
Products for Camera 

Industry 
Products for raw 
water industry 

Revenues from 
construction services, 
and consultancy fees Other products Unallocated assets 

Elimination of 
intersegment 

revenues Total 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Property, plant and equipment 247.40 296.42 63.83 98.67 29.63 18.22 384.58 388.89 15.46 10.28 17.11 18.36 113.29 124.41 5.02 6.02 876.32 961.27 
Right under the raw water 
distribution contract - - - - - - 148.24 153.91 - - - - - - - - 148.24 153.91 
Intangible assets - - - - - - 0.01 - 0.42 0.27 - - 0.01 0.13 - - 0.44 0.40 
Deferred tax assets - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Other non-current assets - - - - - - 8.34 8.22 28.10 7.44 - - 2.91 3.02 - - 39.35 18.68 
Total non-current assets 247.40 296.42 63.83 98.67 29.63 18.22 541.17 551.02 43.98 17.99 17.11 18.36 116.21 127.56 5.02 6.02 1,064.35 1,134.26 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพย ์และรำยกำรอ่ืนๆ ท่ีมีสำระส ำคญัของแต่ละส่วนงำนกบัจ ำนวนรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมยำน

ยนต ์

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรม

เคร่ืองปรับอำกำศ 

ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมกลอ้ง

ถ่ำยภำพ 
ผลิตภณัฑส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมน ้ำดิบ 

รำยไดจ้ำกกำร
บริกำรตำมสญัญำ
ก่อสร้ำง และ 
ค่ำท่ีปรึกษำ ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ส่วนกลำง รำยกำรระหวำ่งกนั รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 247.40 296.42 63.83 98.67 29.63 18.22 384.58 388.89 15.46 10.28 17.11 18.36 113.29 124.41 5.02 6.02 876.32 961.27 
สิทธิจำกสญัญำขำยน ้ำดิบ - - - - - - 148.24 153.91 - - - - - - - - 148.24 153.91 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - 0.01 - 0.42 0.27 - - 0.01 0.13 - - 0.44 0.40 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 8.34 8.22  28.10 7.44 - - 2.91 3.02 - - 39.35 18.68 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 247.40 296.42 63.83 98.67 29.63 18.22 541.17 551.02 43.98 17.99 17.11 18.36 116.21 127.56 5.02 6.02 1,064.35 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 Category of Promoted Business Date of First Income Expired Date 
1257(2)/2554 February 25, 2011 Manufacturing of metal parts July 1, 2011 June 30, 2018 

1652(2)/2558(1) May 22, 2015 Manufacturing of metal both 
include of metal parts 

Not started to used yet Not started to used yet 

(1) Transferred to P2 Precision Co., Ltd., is the No. 60-1247-0-001-2. 
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ก าไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 
 งำนภูมิศำสตร์เกิดข้ึนจำกยอดขำยหกัดว้ยตน้ทุนขำย ซ่ึงค ำนวณจำกก ำไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย สินทรัพยอ่ื์นๆ 
ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และอ่ืนๆ 
ลูกค้ารายใหญ่  
งบเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ 
ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 1 รำย จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศเป็นรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑ์
ส ำหรับอุตสำหกรรมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวนเงิน 130.62 ลำ้นบำท 
บริษทัยอ่ย 
 ลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 1 รำย และ 3 รำย ตำมล ำดบั จำกกำรจ ำหน่ำยใน
ประเทศและเป็นรำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงและค่ำท่ีปรึกษำ จ ำนวนเงิน 803.27 ลำ้นบำท และ 262.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ประเทศไทย  ต่ำงประเทศ  งบกำรเงินรวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,312.14  1,129.41  164.68  155.33  2,476.82  1,284.74 

24. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มบริษทัไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำม
พระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 27, 28, 29, 36(1) สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงกำรไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนด 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

ส่วนของบริษัทฯ 

บัตรส่งเสริมเลขที ่ ลงวนัที ่ ประเภทกจิการทีส่่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้ วนัหมดอายุ 

1257(2)/2554 25 กมุภำพนัธ์ 2554 ผลิตช้ินส่วนโลหะ 1 กรกฎำคม 2554 30 มิถุนำยน 2561 

1652(2)/2558(1) 22 พฤษภำคม 2558 ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ
รวมทั้งช้ินส่วนโลหะ 

ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

(1) โอนใหบ้ริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เป็นบตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-1247-0-001-2 
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The subsidiary company    

Certificate No. Date Category of Promoted Business Date of First Income Expired Date 

60-1247-0-001-2(2) November 9, 2017 Manufacturing of metal parts Not started to used yet 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  Non – promoted operation  Total 

 2018  2017  2018  2017  2018  2017 

Revenues from sales and services 310,273,456.22  562,803,610.32  689,184,197.58  418,117,860.93  999,457,653.80  980,921,471.25 
Revenue from consulting services -  -     -  49,679,230.77     -  49,679,230.77 
Revenue from construction  -  -     1,441,651,866.27  254,142,376.44  1,441,651,866.27  254,142,376.44 
Revenue from sale of raw water -  -     35,710,103.95  -  35,710,103.95  - 
Other income – scrap ** 5,644,230.44  9,401,302.95  14,085,497.06  7,461,025.05  19,729,727.50  16,862,328.00 
Other income 1,236,262.62  327,882.41  1,915,562.70  2,018,471.54  3,151,825.32  2,346,353.95 

Total 317,153,949.28  572,532,795.68  2,182,547,227.56  731,418,964.73  2,499,701,176.84  1,303,951,760.41 

 
 (Unit : Baht) 

 Separate 

 For the years ended December 31, 

 Promoted operation  Non – promoted operation  Total 

 2018  2017  2018  2017  2018  2017 

Revenue from sale 310,273,456.22  562,803,610.32  680,440,936.12  418,117,860.93  990,714,392.34  980,921,471.25 
Other income – scrap ** 5,644,230.44  9,401,302.95  14,085,497.06  7,461,025.05      19,729,727.50  16,862,328.00 
Other income 1,236,262.62  327,882.41  314,238.35  1,424,760.16  1,550,500.97  1,752,642.57 

Total 317,153,949.28  572,532,795.68  694,840,671.53  427,003,646.14  1,011,994,620.81  999,536,441.82 

** It presents transactions in profit or loss by netting against cost of sales. 
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ส่วนของบริษัทย่อย 

บัตรส่งเสริมเลขที ่ ลงวนัที ่ ประเภทกจิการทีส่่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้ วนัหมดอายุ 

60-1247-0-001-2(2) 9 พฤศจิกำยน 2560 ผลิตช้ินส่วนโลหะ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใช ้

(2) รับโอนจำกบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1652(2)/2558 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  มีมติอนุมติั
กำรโอนสิทธิบตัรส่งเสริมกำรลงทุน เลขท่ี 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจกำรผลิต ผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ
ของบริษทั ใหก้บั บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจกำรผลิตช้ินส่วนของบริษทัยอ่ย  

ผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งธุรกิจท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 กิจกำรไดรั้บกำรส่งเสริม  กิจกำรไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 310,273,456.22  562,803,610.32  689,184,197.58  418,117,860.93  999,457,653.80  980,921,471.25 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำ -     -     -  49,679,230.77     -  49,679,230.77 
รำยไดจ้ำกค่ำก่อสร้ำง -     -     1,441,651,866.27  254,142,376.44  1,441,651,866.27  254,142,376.44 
รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำดิบ -     -     35,710,103.95  -  35,710,103.95  - 
รำยไดอ่ื้น-เศษซำก** 5,644,230.44  9,401,302.95  14,085,497.06  7,461,025.05  19,729,727.50  16,862,328.00 
รำยไดอ่ื้น 1,236,262.62  327,882.41  1,915,562.70  2,018,471.54  3,151,825.32  2,346,353.95 
รวม 317,153,949.28  572,532,795.68  2,182,547,227.56  731,418,964.73  2,499,701,176.84  1,303,951,760.41 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 กิจกำรไดรั้บกำรส่งเสริม  กิจกำรไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 310,273,456.22  562,803,610.32  680,440,936.12  418,117,860.93  990,714,392.34  980,921,471.25 
รำยไดอ่ื้น-เศษซำก** 5,644,230.44  9,401,302.95  14,085,497.06  7,461,025.05      19,729,727.50  16,862,328.00 
รำยไดอ่ื้น 1,236,262.62  327,882.41  314,238.35  1,424,760.16  1,550,500.97  1,752,642.57 
รวม 317,153,949.28  572,532,795.68  694,840,671.53  427,003,646.14  1,011,994,620.81  999,536,441.82 

**รำยไดอ่ื้น-เศษซำกแสดงรำยกำรในก ำไรหรือขำดทุนโดยสุทธิกบัตน้ทุนขำย 
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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. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561  2560  2561  2560 
กำรเปล่ียนแปลงของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้
ระหวำ่งผลิต  

 
160,892.39 

  
(10,255,166.01) 

  
8,410,741.31 

  
(10,504,167.24) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 365,964,837.74  382,598,786.86  350,414,311.25  362,380,043.98 
ตน้ทุนจำกกำรบริกำร 1,276,882,844.54  211,652,952.12  -  - 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 301,357,022.36  256,508,005.15  221,005,077.68  203,699,761.81 
ค่ำเส่ือมรำคำ 111,606,370.03  130,421,887.54  102,320,321.07  122,170,819.51 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 294,532.43  364,642.32  124,113.72  310,208.99 

26. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญา  

สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที ่1 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2557 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำดิบกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง  
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำ บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะซ้ือขำยน ้ ำดิบให้กบับริษทัดงักล่ำวและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สญัญำ สญัญำฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2558 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 30 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมตน้สัญญำ
และไม่สำมำรถบอกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนดระยะเวลำตำมสญัญำได ้

ตำมสญัญำไดมี้กำรก ำหนดปริมำณกำรสูบน ้ ำขั้นต ่ำ ซ่ึงในรอบปีท่ีหน่ึง กำรสูบน ้ ำมีปริมำณต ่ำกวำ่ปริมำณตำมสัญญำโดยมี
เหตุจำกควำมล่ำชำ้ของกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบสูบน ้ ำซ่ึงถือเป็นเหตุสุดวิสัย ทั้งสองฝ่ำยไดเ้จรจำในเร่ืองดงักล่ำวแลว้
และจะไม่มีกำรเรียกร้องค่ำปรับในรอบปีท่ีหน่ึง 

ในปี 2559 บริษทัเอกชนดงักล่ำวสูบน ้ ำไม่ถึงตำมเกณฑข์ั้นต ่ำท่ีก ำหนดตำมแผนกำรรับน ้ ำรำยเดือน รวมถึงสัญญำไม่ช้ีชดั 
จึงเป็นประเด็นขอ้โตแ้ยง้ระหว่ำงกนัทั้งสองฝ่ำย  เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2559 คู่สัญญำไดส่้งหนังสือและถือเอำหนังสือ
ดงักล่ำวแทนกำรบอกเลิกสญัญำ 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2559 บริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือไปยงัคู่สัญญำเพ่ือช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ
ทุกประกำรของบริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยยงัคงด ำเนินธุรกิจตำมสญัญำต่อไป (สญัญำยงัคงมีผลบงัคบัใช)้ 

ต่อมำ บริษทัยอ่ยและบริษทัเอกชนดงักล่ำวไดห้ำรือร่วมกนัเพ่ือแกป้ระเด็นปัญหำท่ีเคยมีในสญัญำ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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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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เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2560 และวนัท่ี  27 กมุภำพนัธ์ 2560 บริษทัเอกชนดงักล่ำวไดแ้สดงเจตนำเห็นชอบในหลกักำรให้ทั้ง
สองฝ่ำยเจรจำร่วมกนัเพ่ือจดัท ำสญัญำใหม่ พร้อมก ำหนดวิธีปฏิบติัใหม่ให้มีควำมเหมำะสม ลดควำมไม่ชดัเจนต่ำงๆ ทั้งน้ี 
ประเด็นปัญหำท่ีเคยมีในสญัญำของทั้งสองฝ่ำยใหย้ติุไป  เพ่ือทั้งสองฝ่ำยสำมำรถร่วมกนัก ำหนดแนวทำงปฏิบติัให้มีควำม
เหมำะสมอนัเป็นกำรสนบัสนุนธุรกิจให้สอดคลอ้งกนัได ้ดงันั้น กำรถือเอำหนงัสือฉบบัแรกแทนกำรบอกเลิกสัญญำเป็น
อนัยติุไปเช่นกนั 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 บริษทัยอ่ยและบริษทัเอกชนดงักล่ำวไดร่้วมกนัจดัท ำสญัญำฉบบัใหม่พร้อมก ำหนดวิธีกำร
ปฏิบติัใหม่ใหมี้ควำมเหมำะสม ลดควำมไม่ชดัเจนต่ำงๆ ทั้งน้ี ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ โดยสัญญำฉบบัใหม่มีผล
บงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี และสำมำรถต่ออำยสุญัญำไดค้ร้ังละ 10 ปีไม่เกิน 2 คร้ัง (รวมอำยสุญัญำ 30 ปี) โดยเร่ิมตน้นบั
แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 

โดยบริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขำยน ้ ำดิบใหก้บับริษทัดงักล่ำว ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 8 – 12  ลำ้นลูกบำศกเ์มตร 

    สัญญาเช่าทีด่นิต่างตอบแทนพเิศษ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำเช่ำท่ีดินต่ำงตอบแทนพิเศษกบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสญัญำ บริษทัตกลงท่ีใหเ้ช่ำท่ีดินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน และปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สญัญำ สญัญำฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 30 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมตน้
สญัญำ 

  สัญญาซ้ือขายน ้าดบิ ฉบับที ่2 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย)ไดท้ ำสัญญำขำยน ้ ำดิบ กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง 
ภำยใตเ้ง่ือนไขของสญัญำ บริษทัยอ่ยตกลงท่ีจะขำยน ้ ำดิบใหก้บับริษทัดงักล่ำว ในปริมำณขั้นต ่ำไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 5 – 8 ลำ้น
ลูกบำศก์เมตร เป็นระยะเวลำ 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2590 และบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

สัญญาก่อสร้าง 

เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2560 บริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง ไดท้ ำสัญญำวำ่จำ้ง บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) 
ใหก่้อสร้ำงวำงท่อน ้ ำเหลก็เหนียวชนิดใตดิ้น มูลค่ำสญัญำรวม 54.50 ลำ้นบำท 
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27 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS 

27.1 Obligation and credit lines for loans from financial institutions 

 

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. 

  Consolidated 
  December 31, 2018 December 31, 2017 
 Currency 

(Unit) 
Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Bank overdrafts Million Baht 37.00 4.94 32.06 37.00 4.97 32.03 
Trust receipts and letters of credit Million Baht 220.00 1.36 218.64 40.00 1.76 38.24 
Short-term borrowings Million Baht 120.00 - 120.00 120.00 15.00 105.00 
Letter of guarantee  Million Baht 147.08 70.13 76.95 128.49 121.37 7.12 
Forward contract (USD) Million USD 1.24 - 1.24 1.24 - 1.24 

  Separate 
  December 31, 2018 December 31, 2017 
 Currency  

(Unit) 
Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Credit 
lines 

Credit 
Used 

Credit 
remain 

Bank overdrafts Million Baht 32.00 - 32.00 32.00 - 32.00 
Trust receipts and letters of credit Million Baht 40.00 1.36 38.64 40.00 1.76 38.24 
Short-term borrowings Million Baht 120.00 - 120.00 120.00 15.00 105.00 
Letter of guarantee Million Baht 6.00 4.41 1.59 16.00 14.25 1.75 
Forward contract (USD) Million USD 1.24 - 1.24 1.24 - 1.24 
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27. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

27.1 ภาระผูกพนัและวงเงนิสินเช่ือจากสถาบันการเงนิ 

 

 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

 บริษทั 

 ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยข์องบริษทั จ ำนวน 10 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัวงเงิน
หนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 10 ลำ้นบำท เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ส ำหรับกำร
ประกวดรำคำรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 9) 

บริษทั และบริษทัแอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุน้ในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำ
ประกนั จ ำนวน 208.37 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง 
โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดย บริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 27.05 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

  งบกำรเงินรวม 

  31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลำ้นบำท 37.00 4.94 32.06 37.00 4.97 32.03 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลำ้นบำท 220.00 1.36 218.64 40.00 1.76 38.24 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลำ้นบำท 120.00 - 120.00 120.00 15.00 105.00 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั ลำ้นบำท 147.08 70.13 76.95 128.49 121.37 7.12 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 1.24 - 1.24 1.24 - 1.24 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

 สกลุเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี    ลำ้นบำท 32.00 - 32.00 32.00 - 32.00 
วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต ลำ้นบำท 40.00 1.36 38.64 40.00 1.76 38.24 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น ลำ้นบำท 120.00 - 120.00 120.00 15.00 105.00 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั ลำ้นบำท 6.00 4.41 1.59 16.00 14.25 1.75 
วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 1.24 - 1.24 1.24 - 1.24 
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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) 
 Consolidated   Separate 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
Due within one year 25,552,370.32  13,830,289.60  3,148,200.00  3,961,200.00 
Due over one year but not later than five years 23,729,901.92  10,686,873.50  2,639,400.00  2,855,600.00 
Total 49,282,272.24  24,517,163.10  5,787,600.00  6,816,800.00 

27.3 Contractor agreement commitments 

As at December 31, 2018, the subsidiary company has commitment as follows: 

    (Unit : Baht) 
  Contractor 

amount  
 Consolidated 

  Contract Amount  Payment  Outstanding 
Construction agreement  31  1,794,525,225.98  (824,709,087.11)  969,816,138.87 
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บริษทั และบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำร้อยละ 22.12) และบริษทั เอทู เทคโนโลย ี
จ ำกดั ร่วมค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 62.20 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 
เพ่ือออกหนงัสือค ้ำประกนัส ำหรับงำนก่อสร้ำง โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั โดยบริษทั แอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ 
จ ำกดั ไดน้ ำหุน้สำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 13.45 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

 บริษทัยอ่ย 

ค ้ำประกนัโดยท่ีดินและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัยอ่ย ส ำหรับวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั จ ำนวน 100.05 ลำ้นบำท 
ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ร่วมค ้ำประกนัโดย บริษทั และบริษทั แอด็วำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั  (ผูถื้อหุ้นในบริษทัอตัรำ
ร้อยละ 22.12) โดยบริษทัแอ็ดวำนซ์ เวบ็ สตูดิโอ จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 25.50 ลำ้นหุน้ ร่วมค ้ำประกนั 

บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดค้  ้ ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นให้แก่
บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั โดยไม่มีค่ำตอบแทนระหวำ่งกนั (ตำมหมำยเหตุขอ้ 19) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ค  ้ำประกนัเงินเพ่ือค ้ำประกนักำรรับเงินค่ำจำ้งล่วงหนำ้ตำม
สญัญำรับเหมำก่อสร้ำงใหแ้ก่บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั ไดใ้ห้หลกัประกนัแก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นประกนัในกำรเขำ้ร่วมค ้ำประกนัสินเช่ือต่ำงๆ จำกสถำบนักำรเงิน 

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำสินทรัพยแ์ละบริกำรอ่ืนๆ 
โดยสญัญำมีอำยตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 25,552,370.32  13,830,289.60  3,148,200.00  3,961,200.00 
จะครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 23,729,901.92  10,686,873.50  2,639,400.00  2,855,600.00 
รวม 49,282,272.24  24,517,163.10  5,787,600.00  6,816,800.00 

27.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำวำ่จำ้งก่อสร้ำงท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

    (หน่วย : บำท) 
  จ ำนวนผูรั้บเหมำ 

(รำย) 
 งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำตำมสญัญำ  จ่ำยช ำระ  คงเหลือ 
สญัญำก่อสร้ำง  31  1,794,525,225.98  (824,709,087.11)  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) 
 Consolidated 

 December 31, 2018  December 31, 2017 
Costs incurred to date 1,284,849,130.17  208,365,191.28 
Profit (loss) recognized to date 177,826,514.63  61,287,030.22 
Loss recognized to date (45,212.25)  - 
Cost and profit or loss recognized to date 1,462,630,432.55  269,652,221.50 
Less Progress billings to date (645,128,616.50)  (239,078,418.73) 
         Unbilled construction revenues (Note 7) (830,749,471.88)  (30,573,802.77) 
Unearned construction revenues  (13,247,655.83)  - 

Costs of construction contracts incurred during the year 1,276,882,844.54  197,159,002.12 
Loss on construction contract cancellation -  - 
Costs of  contracts incurred recognized as expense during the year (1,276,882,844.54)  (192,832,615.53) 
Costs of  contracts related to activities in the future which recognized as assets (Note 8) -  4,326,386.59 

Unbilled construction revenues at the beginning of the year 30,573,802.77  5,695,840.37 
Unearned construction revenues at the beginning of the year -  - 
Revenues from contracts recognized as revenues during the year 1,441,651,866.27  254,142,376.44 
Progress billings during the year (654,723,852.99)  (229,264,414.04) 
Doubtful accounts recorded during the year -  - 
Unearned construction revenues at the ending of year (Note 17) 13,247,655.83  - 
Unbilled construction revenues (Note 7) 830,749,471.88  30,573,802.77 

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 
 For the years ended December 31, 
 2018  2017 
Revenues from contracts recognized as revenues   1,441,651,866.27  254,142,376.44 
Costs of construction contracts incurred and recognized as expenses (1,276,882,844.54)  (197,159,002.12) 

Profit recognized during the year 164,769,021.73  56,983,374.32 
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28. การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง  

ขอ้มูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนั 1,284,849,130.17  208,365,191.28 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 177,826,514.63  61,287,030.22 
(ขำดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั (45,212.25)  - 
ตน้ทุนและก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 1,462,630,432.55  269,652,221.50 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้จนถึงปัจจุบนั (645,128,616.50)  (239,078,418.73) 
          มูลค่ำงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (หมำยเหตุ 7) (830,749,471.88)  (30,573,802.77) 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง (13,247,655.83)  - 

ตน้ทุนก่อสร้ำงตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 1,276,882,844.54  197,159,002.12 
ขำดทุนจำกกำรยกเลิกสญัญำก่อสร้ำง -     - 

     ตน้ทุนก่อสร้ำงตำมสญัญำท่ีเกิดข้ึนซ่ึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี (1,276,882,844.54)  (192,832,615.53) 
 ตน้ทุนก่อสร้ำงตำมสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในอนำคตซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย ์(หมำยเหตุ 8) -  4,326,386.59 

มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ ตน้ปี 30,573,802.77  5,695,840.37 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง ณ ตน้ปี  -  - 
รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยไดใ้นระหวำ่งปี 1,441,651,866.27  254,142,376.44 
เงินงวดท่ีเรียกเก็บแลว้จำกลูกคำ้ในระหวำ่งปี (654,723,852.99)  (229,264,414.04) 
หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวำ่งปี -  - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง ณ ส้ินปี (หมำยเหตุ 17) 13,247,655.83  - 
มูลค่ำของงำนท่ีท ำเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (หมำยเหตุ 7) 830,749,471.88   30,573,802.77 

 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560 
รำยไดต้ำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยได ้ 1,441,651,866.27  254,142,376.44 
ตน้ทุนตำมสญัญำก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย (1,276,882,844.54)  (197,159,002.12) 

ก ำไรท่ีรับรู้ในระหวำ่งปี 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) 

 Consolidated 

 December 31, 2018 December 31, 2017 
Contract revenues at the beginning of the year 2,252,000,000.00 195,000,000.00 
Add Get contractual work during the year 977,756,945.13 2,105,600,000.00 
Less Construction work can be closed by contract during the year (469,394,000.00) (48,600,000.00) 
Less Construction work canceled during the year (2,500,000.00) - 
Contract revenues at the ending of year 2,757,862,945.13 2,252,000,000.00 
Total value of work completed of contract revenues all cumulative (1,193,310,087.77) (221,052,221.50) 
Construction revenues at the ending of year 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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กลุ่มบริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำงำนตำมสญัญำท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำ ตน้ปี 2,252,000,000.00  195,000,000.00 
บวก  รับงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำระหวำ่งปี  977,756,945.13  2,105,600,000.00 
หกั    งำนก่อสร้ำงท่ีสำมำรถปิดงำนไดต้ำมสญัญำระหวำ่งปี (469,394,000.00)  (48,600,000.00) 
หกั    งำนก่อสร้ำงท่ียกเลิกสญัญำระหวำ่งปี (2,500,000.00)  - 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำ ส้ินปี 2,757,862,945.13  2,252,000,000.00 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำท่ีท ำเสร็จแลว้ทั้งส้ินสะสม (1,193,310,087.77)  (221,052,221.50) 
มูลค่ำงำนตำมสญัญำคงเหลือส้ินปี 1,564,552,857.36  2,030,947,778.50 

29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนในตลำด และจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่
ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะพิจำรณำใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม
กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้
มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัจึงคำดว่ำจะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำก
กำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ีกำรให้สินเช่ือของบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่
จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรและเงินกูย้ืมจำกธนำคำร 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2018 

 Fixed interest rate  
Floating interest 

bearing 

 
Non – interest 

bearing 

 
Total  Within 1 year  More than 1 year to 

5 years 
   

Financial assets :          
     Cash and cash equivalents 100,821,966.87  -  317,019,063.83  19,260,724.44  437,101,755.14 
     Trade and other current receivables -  -  -  1,286,862,708.74  1,286,862,708.74 
     Other non – current assets 3,982,712.93  -  14,198,919.25  21,168,993.49  39,350,625.67 
     Total 104,804,679.80  -  331,217,983.08  1,327,292,426.67  1,763,315,089.55 
Financial liabilities :          
     Bank overdrafts and Short-term loans from 

financial institution 
 

- 
  

- 
  

4,940,739.11 
  

- 
  

4,940,739.11 
     Trade and other current payable -  -  -  962,680,761.27  962,680,761.27 
     Current portion of long-term liabilities -  -  9,223,051.75  -  9,223,051.75 
     Short-term borrowings -  -  48,033,076.75  23,285,525.51  71,318,602.26 
     Long-term borrowings -  -  71,590,678.34  -  71,590,678.34 
     Total -  -  133,787,545.95  985,966,286.78  1,119,753,832.73 

 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated 

 For the year ended December 31, 2017 

 Fixed interest rate  
Floating interest 

bearing 
 

Non – interest 
bearing 

 Total  Within 1 year  More than 1 year to 
5 years 

 

Financial assets :          
     Cash and cash equivalents 100,000,000.00  -  207,917,461.61  12,011,159.19  319,928,620.80 
     Trade and other current receivables -  -  -  309,687,292.25  309,687,292.25 
     Other current assets -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     Other non – current assets -  -  8,600,483.68  -  8,600,483.68 
     Total 100,000,000.00  -  226,517,945.29  321,698,451.44  648,216,396.73 
          
Financial liabilities :          
     Bank overdrafts and Short-term loans from 

financial institution 
 

- 
  

- 
  

19,972,599.48 
  

- 
  

19,972,599.48 
     Trade and other current payable -  -  -  172,441,417.30  172,441,417.30 
     Current portion of long-term liabilities -  -  8,474,445.06  -  8,474,445.06 
     Short-term borrowings -  -  53,033,076.75  19,640,549.21  72,673,625.96 
     Long-term borrowings -  -  78,659,505.67  -  78,659,505.67 
     Total -  -  160,139,626.96  192,081,966.51  352,221,593.47 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 100,821,966.87  -  317,019,063.83  19,260,724.44  437,101,755.14 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  1,286,862,708.74  1,286,862,708.74 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,982,712.93  -  14,198,919.25  21,168,993.49  39,350,625.67 
     รวม 104,804,679.80  -  331,217,983.08  1,327,292,426.67  1,763,315,089.55 
หน้ีสินทำงกำรเงิน :          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
- 

  
4,940,739.11 

  
- 

  
4,940,739.11 

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  962,680,761.27  962,680,761.27 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 
 

- 
  

- 
  

9,223,051.75 
  

- 
  

9,223,051.75 
     เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  48,033,076.75  23,285,525.51  71,318,602.26 
     เงินกูย้มืระยะยำว -  -  71,590,678.34  -  71,590,678.34 
     รวม -  -  133,787,545.95  985,966,286.78  1,119,753,832.73 

 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 100,000,000.00  -  207,917,461.61  12,011,159.19  319,928,620.80 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  309,687,292.25  309,687,292.25 
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  8,600,483.68  -  8,600,483.68 
     รวม 100,000,000.00  -  226,517,945.29  321,698,451.44  648,216,396.73 
หน้ีสินทำงกำรเงิน :          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
- 
  

19,972,599.48 
  

- 
  

19,972,599.48 
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  172,441,417.30  172,441,417.30 
     ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 
 

- 
  

- 
  

8,474,445.06 
  

- 
  

8,474,445.06 
     เงินกูย้มืระยะสั้น -  -  53,033,076.75  19,640,549.21  72,673,625.96 
     เงินกูย้มืระยะยำว -  -  78,659,505.67  -  78,659,505.67 
     รวม -  -  160,139,626.96  192,081,966.51  352,221,593.47 
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 (Unit : Baht) 

 Separate 

 For the year ended December 31, 2018 

 Fixed interest rate  
Floating interest 

bearing 

 
Non – interest 

bearing 

 
Total  Within 1 year  More than 1 year to 

5 years 
   

Financial assets :          
     Cash and cash equivalents -  -  274,245,146.97  461,108.13  274,706,255.10 
     Trade and other current receivables -  -  -  167,864,490.42  167,864,490.42 
     Other current assets -  -  -  945,169.50  945,169.50 
     Total -  -  274,245,146.97  169,270,768.05  443,515,915.02 

Financial liabilities :          
     Trade and other current payable -  -  -  193,081,585.76  193,081,585.76 
     Total -  -  -  193,081,585.76  193,081,585.76 

 
 (Unit : Baht) 

 Separate 

 For the year ended December 31, 2017 

 Fixed interest rate  
Floating interest 

bearing 

 
Non – interest 

bearing 

 
Total  Within 1 year  More than 1 year to 

5 years 
   

Financial assets :          
     Cash and cash equivalents -  -  142,341,557.07  493,367.05  142,834,924.12 
     Trade and other current receivables -  -  -  173,555,851.98  173,555,851.98 
     Short-term loans -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     Total -  -  152,341,557.07  174,049,219.03  326,390,776.10 

Financial liabilities :          
     Bank overdrafts and Short-term loans from 

financial institution 
 

- 
  

- 
  

15,000,000.00 
  

- 
  

15,000,000.00 
     Trade and other current payable -  -  -  116,575,877.86  116,575,877.86 
     Total -  -  15,000,000.00  116,575,877.86  131,575,877.86 
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 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  274,245,146.97  461,108.13  274,706,255.10 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  167,864,490.42  167,864,490.42 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  -  945,169.50  945,169.50 
     รวม -  -  274,245,146.97  169,270,768.05  443,515,915.02 

หน้ีสินทำงกำรเงิน :          
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  193,081,585.76  193,081,585.76 
     รวม -  -  -  193,081,585.76  193,081,585.76 

 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  อตัรำดอกเบ้ียปรับ
ลดตำมรำคำตลำด 

  
ไม่มีดอกเบ้ีย 

  
รวม  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ถึง 5 ปี    

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน :          
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  142,341,557.07  493,367.05  142,834,924.12 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  173,555,851.98  173,555,851.98 
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
     รวม -  -  152,341,557.07  174,049,219.03  326,390,776.10 

หน้ีสินทำงกำรเงิน :          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
- 
  

15,000,000.00 
  

- 
  

15,000,000.00 
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  116,575,877.86  116,575,877.86 
     รวม -  -  15,000,000.00  116,575,877.86  131,575,877.86 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัไดพิ้จำรณำใช้
นโยบำยเนน้ควำมสมดุลของรำยกำรรับและรำยกำรจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยรวมในบำงช่วงเวลำ กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำซ้ือ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงมีอำยสุญัญำไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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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 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

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  Financial liabilities 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
 December 

31, 2018 
 December 

31, 2017 
Currencies :        
  USD 2.66  3.19  0.03  0.02 
  EUR 0.74  0.32  0.02  - 
  YEN 1.26  1.26  -  - 
  INR -  -  0.80  0.80 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
สกลุเงนิ :        
  ดอลลำห์สหรัฐ 2.66  3.19  0.07  0.02 
  ยโูร 0.74  0.32  0.03  - 
  เยน 1.26  1.26  -  - 
  รูปีอินเดีย -  -  0.80  0.80 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
สกลุเงนิ :        
  ดอลลำห์สหรัฐ 2.66  3.19  0.03  0.02 
  ยโูร 0.74  0.32  0.02  - 
  เยน 1.26  1.26  -  - 
  รูปีอินเดีย -  -  0.80  0.80 

การก าหนดมูลค่ายตุิธรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก ำหนดใหมี้กำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินและ
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมหมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึน
ในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมถูกก ำหนด
โดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ำยติุธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึก
ไวใ้นบญัชี 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจำกส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินเหล่ำน้ีมีดอกเบ้ียในอตัรำตลำด 
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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. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
กลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำ ๆ กนัในอตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังำน กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีมีสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผูบ้ริหำรจดักำรกองทุนและจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนักงำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ตำมงบกำรเงินรวมได้
จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 2.58 ลำ้นบำท และ 1.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1.19 ลำ้น
บำท และ 1.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

31. การบริหารจัดการทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัคือกำรด ำรงฐำนเงินทุนท่ีแข็งแกร่งเพ่ือรักษำควำมเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนเจำ้หน้ี และ
ตลำดเงินทุน และเพ่ือกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต คณะกรรมกำรเฝ้ำติดตำมผลตอบแทนจำกเงินลงทุน ซ่ึง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก ำหนดวำ่เป็นผลของกิจกรรมกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยส่วนของ ผูถื้อหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมและติดตำมระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำรเงินรวมแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.70: 1 และ 0.27:1 ตำมล ำดบั
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.15 : 1 และ 0.11 : 1 ตำมล ำดบั 

32. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีง่บการเงนิ 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัให้
เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั โดยไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทักบักระทรวง
พำณิชยใ์นวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 

ตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
กมุภำพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรโดยกำรโอนกิจกำรผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำม
เท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ให้แก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (“เอพีเอที”) (ไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จำก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที 

รำยละเอียดแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 

กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร 

สืบเน่ืองจำกท่ีบริษทั ซ่ึงมีธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold 
Forging)ไดข้ยำยขอบเขตกำรด ำเนินกิจกำรไปสู่ธุรกิจดำ้นบริหำรจดักำรน ้ ำในปี 2559 ดว้ยกำรลงทุนใน บริษทั ชลกิจสำกล 
จ ำกดั (“ซีเค”) มูลค่ำ 224 ลำ้นบำท ผ่ำน บริษทั เอทู เทคโนโลยี จ ำกดั (“เอทู”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย รวมทั้ง เอทู (และบริษทั
ยอ่ยในกลุ่ม) ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง- Engineering Procurement and Construction (“EPC”)  ในปี 2560 
จนปัจจุบนั ปี 2561 รำยไดร้วม 1,450.40 ลำ้นบำท บริษทัจึงตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นในกำรจดัโครงสร้ำงกิจกำรในกลุ่มใหม่
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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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เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรจดักำรและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพ่ือกำรเติบโตในอนำคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ธุรกิจ คือ 

1. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ปี 2561 รำยได้รวมทั้ งส้ิน 990.71 ลำ้นบำท ประกอบด้วย บริษทั เอเซีย พรีซิชั่น จ ำกัด
(มหำชน)  บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั (ไดเ้ปล่ียนช่ือ จำกบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 
2562) และบริษทั เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ำกดั  

2. กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษำและก่อสร้ำง “EPC” ปี 2561 รำยไดร้วมทั้งส้ิน 1,450.40 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 

บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ำกดั บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ำกดั และบริษทั กิจกำรร่วมคำ้ เอทูตีรวฒัน์ จ ำกดั 

3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำดิบ ปี 2561 รำยไดร้วมทั้งส้ิน 35.71 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย บริษทั ชลกิจสำกล จ ำกดั  

        โดยมีธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ และธุรกิจ EPC เป็นธุรกิจหลกั 

บริษทัจะเปล่ียนแปลงลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ จำกเดิมท่ีด ำเนินธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง 
(High Precision Machining & Cold Forging) (กิจกำร) เป็น บริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุน (Holding 
Company) โดยบริษทัจะโอนทรัพยสิ์นท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงลูกคำ้และบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ ำกดั  (“เอพีเอที”) ทั้งน้ี กำรโอนกิจกำรคำดวำ่ด ำเนินกำรเสร็จส้ินภำยใน
เดือนธนัวำคม 2563 

ภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของบริษทัแลว้เสร็จ บริษทัจะยงัคงสถำนะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปล่ียนลกัษณะกำรประกอบธุรกิจไปเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจดำ้น
กำรลงทุนและกำรถือหุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซ่ึงไดรั้บ
โอนธุรกิจผลิต และจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะท่ีมีควำมเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวขอ้งและท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว รวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่ำวมำจำกบริษทั และบริษทัจะถือ
หุ้นใน เอพีเอที ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที โดยเอพีเอที จะด ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เพ่ือให้มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 300,000,000 บำท เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กำรโอนกิจกำรใหแ้ก่เอพีเอที ดงักล่ำวเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัจึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อ
ทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่ำงใด และรำยกำรดังกล่ำวไม่ถือเป็นกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2551 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลำคม 2547 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และไม่เป็นรำยกำรท่ีตอ้งปฏิบติัตำมเกณฑก์ำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 
31 สิงหำคม 2551 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 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. 



บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ       
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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(และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) อยำ่งไรก็ดี กำรโอนกิจกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรโอนธุรกิจบำงส่วนท่ีส ำคญัของบริษทัตำมหลกัเกณฑ์
ของมำตรำ 107(2) (ก) แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

33. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบกำรเงินไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 
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