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แผนการปรับโครงสร้างกจิการ 
บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  คร้ังท่ี 1/2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
ไดมี้มติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision 
Machining & Cold Forging) ใหแ้ก่ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั (“เอพีเอที”) (ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จาก บริษทั พีทู พรีซิชัน่ 
จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562)   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทั   ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที โดยมีรายละเอียด
แผนการปรับโครงสร้างกิจการดงัต่อไปน้ี 

1.  การปรับโครงสร้างกจิการ 

สืบเน่ืองจากท่ีบริษทั  ซ่ึงมีธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining& Cold Forging)ได้
ขยายขอบเขตการด าเนินกิจการไปสู่ธุรกิจดา้นบริหารจดัการน ้าในปี 2559 ดว้ยการลงทุนใน บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั (“ซีเค”) มูลค่า 224 ลา้น
บาท ผ่าน บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั (“เอทู”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย รวมทั้ง เอทู (และบริษทัยอ่ยในกลุ่ม) ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาและ
ก่อสร้าง- Engineering Procurement and Construction (“EPC”)  ในปี 2560 จนปัจจุบนั ปี 2561 รายไดร้วม 1,450.40 ลา้นบาท  บริษทัจึง
ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการจดัโครงสร้างกิจการในกลุ่มใหม่เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการบริหารจดัการและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพื่อ
การเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 

1. กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนโลหะ ปี 2561 รายไดร้วมทั้งส้ิน 990.71 ลา้นบาท  ประกอบดว้ย บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ  ากดั(มหาชน)  
บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  (ไดเ้ปล่ียนช่ือ จากบริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ  ากดั  เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ) และ บริษทั 
เอเซียพรีซิชัน่เทค จ ากดั  

2. กลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษาและก่อสร้าง “EPC”  ปี 2561 รายไดร้วมทั้งส้ิน 1,450.40 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
บริษทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั บริษทั เอพีซีเอส เทคโนโลย ีจ ากดั และบริษทั กิจการร่วมคา้ เอทูตีรวฒัน์ จ  ากดั 

3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าดิบ ปี 2561 รายไดร้วมทั้งส้ิน  35.71 ลา้นบาท ประกอบดว้ย บริษทั ชลกิจสากล จ ากดั  
        โดยมีธุรกิจผลิตช้ินส่วนโลหะ และธุรกิจ EPC เป็นธุรกิจหลกั 

บริษทัจะเปล่ียนแปลงลกัษณะการด าเนินธุรกิจ จากเดิมท่ีด าเนินธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High 
Precision Machining & Cold Forging) (กิจการ) เป็น บริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (Holding Company) โดยบริษทัจะโอน
ทรัพยสิ์นท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึงลูกคา้และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  
(“เอพีเอที”) ทั้งน้ี การโอนกิจการคาดวา่ด าเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 2563 

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทแล้ว เสร็จ  บริษัทจะย ังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปล่ียนลกัษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและการถือ
หุน้บริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั ซ่ึงไดรั้บโอนธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วน
โลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึง
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวมาจากบริษทั และบริษทัจะถือหุ้นใน เอพีเอที ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที 
โดยเอพีเอที จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

การโอนกิจการให้แก่เอพีเอที ดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษทัจึงไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อ
ทรัพยสิ์นรวมของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด และรายการดงักล่าวไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
(และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
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กนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) อยา่งไรก็ดี การ
โอนกิจการดงักล่าวถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนท่ีส าคญัของบริษทัตามหลกัเกณฑข์องมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลงัการปรับโครงสร้างกจิการ 

โครงสร้างปัจจุบนั ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 (ก่อนการปรับโครงสร้าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ 
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หน่วย : พนับาท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 84,631.95          97,416.25            84,277.61            

รายไดอ่ื้น 42.40                  282.36                  1,021.98              

รายได้รวม 84,674.35          97,698.61            85,299.59            

คา่ใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 75,665.51          73,710.32            71,837.78            

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,315.52            6,796.33              8,326.03              

ภาษีเงินได้ 953.61               3,474.39              1,061.30              

รวมค่าใช้จ่าย 81,934.64          83,981.04            81,225.11            

ก าไรสุทธิ 2,739.71            13,717.57            4,074.48              

งบก าไรขาดทุน

หน่วย : พนับาท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

สินทรัพยร์วม 55,803.97          181,471.25          183,936.52          

หน้ีสินรวม 9,771.00             11,813.56            10,427.59            

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 46,032.97          169,657.69          173,508.93          

งบแสดงฐานะการเงิน

3. ข้อมูลของบริษัทย่อย 

ช่ือ : บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั  (เดิมช่ือ บริษทั พีทู พรีซิชัน่ จ ากดั) 
วนัที่จดจัดตั้งบริษัท 22 ตุลาคม 2553 
ทีต่ั้งส านักงาน  : เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
ทุนจดทะเบียน   
และเรียกช าระแล้ว : 

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญัจ านวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ผู้ถือหุ้น : บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเร่ืองจ านวน
ผูถื้อหุน้ บริษทัจะใหก้รรมการของบริษทัอีก 3 ท่าน ถือหุน้ท่านละ 1 หุน้ 

วตัถุประสงค์ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะ 
โครงสร้างกรรมการและ
ผู้บริหาร : 

1. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ         กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ       กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
3. นายราจีฟ  วิจายนั                      กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
4. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี              กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
5. นายโยชิคาสึ คุราชิ                     กรรมการ  

 

งบการเงิน บริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน เอ.ท.ี จ ากดั 
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4. หลกัการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกจิการ 

การปรับโครงสร้างกิจการในคร้ังน้ีเพ่ือให้บริษทัสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเพ่ิมความคล่องตวัในการขยายธุรกิจ โดยมีหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปน้ี    

1. การจดัโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ตามสายงานผลิตภณัฑจ์ะช่วยใหบ้ริษทัมีทิศทางในการบริหารงานท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนและ

บริหารจดัการงานไดส้อดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญของแต่ละบุคคล  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับกบัการแข่งขนั

และสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  อีกทั้งยงัเป็นการดึงศกัยภาพในการบริหารงานใหพ้ร้อมรับกบัการรุกในธุรกิจท่ี

กลุ่มบริษทัด าเนินงาน 

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจใหมี้ความยดืหยุน่และคล่องตวั  ส่งผลท าใหก้ารบริหารงาน

มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

3. เป็นการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในการบริหารจดัการลงทุนในสายงานธุรกิจอ่ืนไดห้ลากหลายยิง่ข้ึน 

5. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกจิการ    

     5.1 บริษทัจะจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2562 เพื่ออนุมติัแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการ และการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างกิจการ 

5.2  บริษทัจะด าเนินการโอน ทรัพยสิ์น  ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว ดงัน้ี 
 

รายการ มูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

(ลา้นบาท) 

การด าเนินการ 

ท่ีดินและอาคาร    88.3 ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด 
สินทรัพยถ์าวรอ่ืน เช่น เคร่ืองใช้ส านักงาน  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ่ื้น เป็นตน้ 

28.7 ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด 

เคร่ืองจกัร* 326.2 - ราคาโอน (ขาย) เป็นไปตามราคาตลาด  หรือ 
- ใหเ้ช่าเป็นไปตามราคาตลาด    หรือ 
-  ท าสินเช่ือสัญญาเช่าทางการเงิน (Sales & 
Lease Back) 
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดกบักลุ่มกิจการ 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  โอนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
*ในอนาคตหากบริษทัเลือกด าเนินการตามวิธีดงักล่าว  บริษทัจะปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.

20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคทัท่ีเ้าา้่ายเปน นการไดามาหรือจ าหน่ายไปึ่ึงทรัยยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2551 (และท่ีแกาไ้เย่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัยยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย้าอมูลและการปฏิบติัการ
้องบริษทัจดทะเบียนในการไดามาหรือจ าหน่ายไปึ่ึงสินทรัยย ์ย.ศ. 2547 

5.3 บริษทัจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เอพีเอที ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ีขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ ตามขอ้ 5.2 -  5.3 บริษทัจะด าเนินการภายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  
ประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรับโครงสร้างกิจการ  ซ่ึงจะใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 2563 



ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 8 

 

 หนา้ 5 ของ 6 

6. การก ากบัดูแลกจิการและการบริหารงาน 
การปรับโครงสร้างกิจการในคร้ังน้ีจะมีการโอนยา้ยทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความ

เท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารและพนกังานจากสายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมายงัเอพีเอที 
บริษทัจะยงัคงก ากบัดูแลและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจของเอพีเอที โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารหลกัของเอพีเอที จะ
ยงัคงเป็นคณะกรรมการและผูบ้ริหารชุดเดิมท่ีเคยบริหารธุรกิจดงักล่าวในบริษทั 

ทั้งน้ี ภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษทัโฮลด้ิงจะยงัคงมี
ลกัษณะและคณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษทัโฮลดิ้งจะก ากบัดูแลธุรกิจของเอพีเอที ผ่านคณะกรรมการบริษทั 
คณะผูบ้ริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของเอพีเอที ซ่ึงจะเป็นบุคคลท่ีบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่เป็นผูเ้สนอแต่งตั้ง โดย
คุณสมบัติของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของเอพีเอที จะเป็นตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัจะยงัคงการบริหารธุรกิจดว้ยความโปร่งใสตามแนวปฏิบติัของการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัจะแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการควบคุมดา้นการ
บริหารของบริษทัใหญ่ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายหลงัจากท่ีการปรับ
โครงสร้างกิจการแลว้เสร็จ 

 ทั้งน้ี บริษทัโฮลด้ิงอาจพิจารณาปรับเปล่ียนโครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงานในอนาคตของบริษทัโฮลด้ิง
ตามความจ าเป็น และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ หากมีการเร่ิมด าเนินธุรกิจใหม่ หรือมีการปรับเปล่ียน แผนธุรกิจของบริษทัโฮลด้ิง 

 
โครงสร้างการบริหารงานทีค่าดว่าจะเป็นภายหลงัการปรับโครงสร้าง 
รายช่ือกรรมการ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ศ. นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
2. นายณรงค ์         วรงคเ์กรียงไกร รองกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
3. นายสมโภชน์     วลัยะเสว ี กรรมการ / กรรมการอิสระ 
4. นายอภิชาติ        การุณกรสกลุ กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ /ผูบ้ริหาร 
5. นายชยัโรจน์       เวทยน์ฤมาณ กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ /ผูบ้ริหาร 
6. นายสุริยล          อุดชาชน        กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
7. นายอนุโรจน์      นิธิพรศรี   กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจ /ผูบ้ริหาร 

 
 
รายช่ือกรรมการ บริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ เอ.ที. จ  ากดั   
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอภิชาติ  การุณกรสกลุ          กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
2. นายชยัโรจน์  เวทยน์ฤมาณ       กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
3. นายราจีฟ  วิจายนั                       กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
4. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี               กรรมการ / ผูบ้ริหาร 
5. นายโยชิคาสึ คุราชิ                      กรรมการ 
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7.  ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกจิการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

    การปรับโครงสราางกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision 
Machining & Cold Forging) ใหาแก่เอยีเอที ในคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน้องบริษทั เน่ืองจาก
เปน นการโอนกิจการบางส่วนใหากบับริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุานทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวม้อง
บริษัทภายหลังการปรับโครงสราางจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับ
โครงสราาง การปรับโครงสราางกิจการคร้ังน้ีจึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน้องบริษทัอยา่งมีนยัส าคทั 

8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

การปรับโครงสราางกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (High Precision Machining 
& Cold Forging) ใหาแก่เอยีเอที ึ่ึงบริษทัถือหุานในสัดส่วนราอยละ 100 ้องทุนจดทะเบียน้องเอยีเอที โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสราางการถือหุานแต่อยา่งใด การปรับโครงสราางกิจการคร้ังน้ีจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู าถือหุาน้องบริษทั 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการท ารายการ 

คณะกรรมการบริษทัเหนนว่า การปรับโครงสราางกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิต และจ าหน่ายช้ินส่วนโลหะท่ีมีความ
เท่ียงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ใหาแก่เอยีเอที ในคร้ังน้ี เปน นไปเย่ือใหามีความชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ 
และเย่ิมประสิทธิภายในการด าเนินกิจการและการบริหารงาน   รวมทั้งเย่ิมโอกาสในการ้ยายธุรกิจ สอดคลาองกบัแผนกลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ้องบริษทั รายการดงักล่าวจึงเปน นรายการท่ีมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษทัจึงเหนนควร
อนุมติัแผนการโอนกิจการดงักล่าว 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี – 
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Business restructuring plan  

Asia Precision Public Company Limited 

The Board of Directors Meeting of Asia Precision Public Company Limited (the “Company”) No. 

1/2019 held on 25 February 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 25 February 2019), the subsidiary where the Company holds 100% of the registered capital of 

APAT. The details of business restructuring plans are as follows. 

1.  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 AT 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 A2 teeravat 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”). 

 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 31 August, 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 29 October, 2004 and amendment. It is also not 

regarded as the connected transaction pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board 
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No. Tor.Jor. 20/2551 Re: Rules on Connected Transactions dated 31 August 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 19 November 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. 

2. The Company structure before and after restructuring 

Current structure as of 25 February, 2019 (before restructuring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

after restructuring 
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Unit: Thousand baht 2016 2017 2018

Total assets 55,803.97              181,471.25            183,936.52            

Total liabilities 9,771.00                 11,813.56              10,427.59              

Total liabilities and shareholders' equity 46,032.97              169,657.69            173,508.93            

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Unit: Thousand baht 2016 2017 2018

Revenue

Revenues from sales 84,631.95              97,416.25              84,277.61              

Other income 42.40                      282.36                    1,021.98                

Total Revenue 84,674.35              97,698.61              85,299.59              

Expenses

Costs of sales 75,665.51              73,710.32              71,837.78              

Administrative expenses 5,315.52                6,796.33                8,326.03                

Income tax 953.61                    3,474.39                1,061.30                

Total Expenses 81,934.64              83,981.04              81,225.11              

Net profit 2,739.71                13,717.57              4,074.48                

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

3. Subsidiary Information 

Company Name : Asia Precision A.T Co., Ltd. (former P2 Precision Co., Ltd.) 

Date of incorporation: 22 October, 2010 

Office address: 700/331 Moo 6 Donhualor Muang Chonburi, Chonburi 

Registered and paid-up 

capital: 

As of  25 February, 2019, the registered capital is equivalent to 

150,000,000 Baht, divided into 15,000,000 ordinary shares with a par 

value of 10 baht per share. 

Shareholder: The Company is a major shareholder owning 100% of stocks and in order 

to comply with the number of shareholders required by law. The Company 

shall provide other three executives to hold one share each. 

Objective : Engage in business concerning production and distribution of metal parts. 

Directors and 

Executives: 

1. Mr. Apichart Karoonkornsakul       Director/Executive 

2. Mr. Chairoj Vetnaruemarn              Director/Executive 

3. Mr. Rajeev Vijayan                         Director/Executive 

4. Mr. Anurote Nitipornsri                  Director/Executive 

5. Mr. Yoshikazu Kurachi                   Director 

 

Financial Statement of Asia Precision A.T Co., Ltd. 
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4. Explanatory of business restructuring 

This business restructuring is conducted in order to enable the company to implement the strategic 

plan effectively and increase the flexibility in business expansion with the explanatory as follows. 

1. The business restructuring in accordance with the product line shall enhance the Company 

management, for instance, there is an obvious direction of administration and assigning job complied with 

individual expertise in order to prepare for competition and economic conditions as well as increase ability 

of execution to be ready for market  penetration. 

2. To increase the capacity of management to be flexible result in more efficient. 

3. To create opportunities for business growth of investment in other business lines. 

5. The business restructuring procedure    

     5.1 The Company shall arrange the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 20 of April 

2019 to approve the business restructuring plan and other related operations.   

5.2  The Company shall transfer the assets used in the business as follows.  

List of assets 

Book value as at 31 

December 2018 

(million baht) 
Operation 

Land and buildings 88.3 Transfer price (sales value) in accordance 

with the market price 

Other fixed assets such as office 

equipment and supplies 

28.7 Transfer price (sales value) in accordance 

with the market price 

Machinery* 326.2 - Transfer price (sales value)  in 

accordance with the market price 

- Rental price is in accordance with the 

market price, or 

-Making a sales and lease back contract in 

order to get the most benefit 

Related personnel  All related personnel shall be transferred. 

*In the future if the Company chooses to execute the aforementioned operations, the Company will 

follow 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 31 August, 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 29 October, 2004 

and amendment. 

5.3 The registered capital of APAT shall be increased not less than 300,000,000 Baht pursuant to 

relevant regulations of the Stock Exchange of Thailand. 

In this regard, the business restructuring procedure under clause 5.2-5.3 shall be carried out after the 

2019 Annual General Meeting of Shareholders resolved to approve the business restructuring plan and other 

related operations which will be completed by December 2020. 

 

6. Corporate Governance and Administration 

There is transfer of assets concerning the business of production and distribution of high precision 

part (High Precision Machining & Cold Forging) including executives and employees from various 

departments to APAT for this restructuring. Nevertheless, the Company shall continue to supervise and 

determine the business policy of APAT as well as the board of directors and executive are the former group.  

After the business restructuring, the corporate governance structure and management of the holding 

company are still same characteristics and sub- committees as it was. Holding company shall control 
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the business through the Board of directors, executives, and CEO of APAT who are appointed by the major 

shareholder (the Company) which the qualification of them is pursuant to the regulations of the Securities 

and Exchange Commission of Thailand. The Company also operate the business with transparency according 

to good corporate governance including rules or regulations of relevant official agencies as well as amend 

the Articles of Association of the Company and its subsidiaries pursuant to the regulations on the Securities 

and Exchange Commission of Thailand about the management control of the parent company after the 

business restructuring is completed.   

In addition, the Holding company may consider changing the corporate governance structure and 

management in the future as necessary and appropriate for the business operation in case of there is any new 

business or modification. 

The management structure after business restructuring 

List of directors of Asia Precision Public Company Limited 

No. Name Position 

1 Prof. Udomsil Srisangnam, M.D. Chairman of the Board/ Independent Director 

2 Mr. Narong Warongkriangkrai Vice Chairman / Independent Director 

3 Mr. Sompote Valyasevi Director / Independent Director 

4 Mr. Apichart Karoonkornsakul Director/Executive 

5 Mr. Chairoj Vetnaruemarn Director/Executive 

6 Mr. Suriyon Utchachon Director/Executive 

7 Mr. Anurote Nitipornsri  Director/Executive 

 

List of directors of Asia Precision A.T Company Limited 

No. Name Position 

1 Mr. Apichart Karoonkornsakul Director/Executive 

2 Mr. Chairoj Vetnaruemarn Director/Executive 

3 Mr. Rajeev Vijayan Director/Executive 

4 Mr. Anurote Nitipornsri Director/Executive 

5 Mr. Yoshikazu Kurachi Director 
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7.  Impact of the business restructuring on the financial position and operating results of the company 

The business restructuring by transferring production and distribution of high precision part (High 

Precision Machining & Cold Forging) to APAT won't affect the financial position and operating results of 

the Company due to it is a partial transfer of business to the subsidiary where the Company holds all shares. 

Therefore, the financial status and operating results in the consolidated financial statements of the Company 

after the restructuring won't be different comparing before restructuring as well as this restructuring does not 

significantly affected. 

 

8. Impact of the business restructuring on shareholders 

The business restructuring by transferring production and distribution of high precision part (High 

Precision Machining & Cold Forging) to APAT where the Company holds 100% of the registered capital 

without any changes in the shareholding structure, this transaction is therefore not effected to shareholders of 

the Company. 

9.  Board’s opinion regarding to the transaction 

 The Board of Directors considered that transferring production and distribution of high precision 

part (High Precision Machining & Cold Forging) to APAT is conducted in order to increase efficiency in 

business operations and management as well as increasing opportunities for business expansion which 

cohere with the business strategy of the Company. Such transaction is therefore appropriate and reasonable. 

The Board of Directors consequently deemed it appropriate to approve the business restructuring plan.  

10. Audit committee's opinion or Executives differentiated from the Board of directors 

- None – 
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